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II.1 PRESENTACIÓ.  

 

 L'Ajuntament d'Almoines, ha decidit executar les instal·lacions elèctrica, 
d'il·luminació i la corresponent climatització d'un local municipal destinat a gimnàs en 
un dels espais de l'antiga fàbrica de “La Seda”.  

 S'actuaria en tres zones diferenciades, d'una banda en una sala diàfana  on 
s'ubicarien els aparells del gimnàs i d'una altra part tres sales independents on es 
realitzaren activitats de grup, i en una tercera zona s'ubicaran les lavabos i vestidors.  

El present projecte es redacta amb l'objecte d'especificar les característiques 
tècniques i de seguretat de les instal·lacions elèctrica i de climatització d'un local 
destinat a gimnàs municipal.  

La instal·lació s'alimentarà del quadro general de distribució del local annex 
també de titularitat municipal.  

D'este quadro eixirà una línia per a l'alimentació del quadro secundari del local 
gimnàs, on s'instal·laran les proteccions dels circuits que es projecten per al gimnàs. 

 D'acord amb allò que diu l'article 13 de la vigent Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic, les tracta d’un contracte d’obres,   

1. “Són contractes d'obres aquells que tenen per objecte un dels següents: a) 
L'execució d'una obra, aïllada o conjuntament amb la redacció del projecte, o la 
realització d'algun dels treballs enumerats en l'Annex I.” 

Aquesta obra és asimilable a divisió 45, classe 45.31: “Instal·lació elèctrica”. 

  El pressupost  de contracta, importa la quantitat de 20.768,68 euros, que 
incloent  l'I.V.A. ascendeix a la quantitat de 25.130,10 euros.   

 L’ajuntament d'Almoines pretén escometre l’execució de la present, mitjançant 
recursos procedents del Pla SOM  2018/2019  de la Diputació Provincial de Valencia.  

Es redacta el present projecte, mitjançant encàrrec fet per l’ajuntament 
d'Almoines, al tècnic que el subscriu, tot d’acord amb el preceptiu  Decret d’Alcaldía. 

 

II.2 INDEX GENERAL DEL PROJECTE. 

 

II.3 MEMÒRIA: 

II.3.2 JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA. 

II.3.3 DESCRIPCIÓ DE L’OBRA. 

II.3.6 PRESSUPOSTOS. 

II.3.7 DATA I SIGNATURA DIGITAL RECONEGUDA. 

 

II.4 ANNEXES A LA MEMÒRIA: 

II.4.2 JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA OBLIGATORIA. 

II.4.3 ANNEXE DE HONORARIS TÈCNICS. 
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II.4.4 TAULA CÀLCULS ELÈCTRICS. 

II.4.3 TAULA CARACTERÍSTIQUES CLIMATITZADORS. 

 

II.5 PLÀNOLS 

II.5.1 PLÀNOL DE SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT. 

II.5.2.1 PLÀNOL DE PLANTA CIRCUITS ELÈCTRICS. 

II.5.2.2 PLÀNOL DE PLANTA CLIMATITZACIÓ. 

II.5.3 PLÀNOL D’ALÇAT I SECCIÓ. 

II.5.4 PLÀNOL ESQUEMA UNIFILAR. 

II.5.3 PLÀNOL DE PRESA DE TERRA. 

 

II.6 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS. 

 

II.7 PRESSUPOSTOS. 

II.7.1 QUADRE DE PREUS MÀ D’OBRA. 

II.7.2 QUADRE DE PREUS MAQUINARIA. 

II.7.3 QUADRE DE PREUS MATERIALS. 

II.7.4 QUADRE DE PREUS AUXILIARS. 

II.7.5 QUADRE DE PREUS UNITARIS. (QUADRE PREUS Nº 1) 

II.7.6 QUADRE DE PREUS DESCOMPOSTOS. (QUADRE PREUS Nº 2) 

II.7.7 ESTAT MEDICIONS I APLICACIÓ DE PREUS. 

II.7.4 RESUMENT DEL PRESSUPOST. 

II.7.4.1 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL. 

II.7.4.2 PRESSUPOST CONEIXIMENT DE L’ADMINISTRACIO. 
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II.3 MEMÒRIA: 

II.3.2 JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA. 

La instal·lació elèctrica del gimnàs s'alimentarà del quadro general de distribució 
del local annex també de titularitat municipal.  

 D'este quadre eixirà una línia per a l'alimentació del quadre secundari del local 
gimnàs, on s'instal·laran les proteccions dels circuits que es projecten per al gimnàs.  

 La instal·lació elèctrica serà en muntatge superficial per a les zones dels aparells 
del gimnàs, i serà encastada en les lavabos i vestidors. 

 Per a la il·luminació es projecta una il·luminació general a base de lluminàries 
amb tecnologia Led, d'alta eficiència. 

 Quant a la climatització s'utilitzaran unitats  acondicionadores partides, del tipus 
split casset, sistema inverter, les unitats exteriors se situaren en una terrassa superior, 
segons es detalla en els plans. 

Este local està definit com de pública concurrència d'acord amb el RBT 2002, 
locals de reunió, treball i usos sanitaris  amb una ocupació prevista superior a 50 
persones, segons la ITC-BT-28.  

Les instal·lacions elèctriques que es projecten compliran amb el Reial Decret 
842/2002, de 2 d'agost, pel que s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió, 
i les seues Instruccions Tècniques Complementàries. 

 Quant a les instal·lacions de climatització s'ajustarà a allò que s'ha disposat en 
Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel que s'aprova el Reglament d'Instal·lacions 
Tèrmiques en els Edificis. I en el posterior Reial Decret 1826/2009, de 27 de novembre, 
pel que es modifica el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis, aprovat per 
Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol.  

 

II.3.3 DESCRIPCIÓ DE L’OBRA. 

En primer lloc es realitzarà una connexió elèctrica des del quadro general de 
distribució fins al quadro secundari que es projecta per al gimnàs. Este circuit estarà 
format per cable tipus RZ1-K (AS) 0,6/1KV 5G16 de coure. D'este quadro secundari 
eixiran els diferents circuits elèctrics. 

 
Es projecten 3 tipus de circuits: 
 
Enllumenat que estarà format per cable de coure d'1,5 mm2 de secció, estés 

baix tub rígid, en muntatge superficial. 
 
Preses de corrent i alimentació de 3 unitats exteriors  climatitzadores que estarà 

format per cable de coure de 2,5 mm2 de secció, estés baix tub rígid, en muntatge 
superficial. 

 
Alimentació de 2 unitats exteriors  climatitzadores, estarà format per cable de 

coure de 4 mm2 de secció, estés baix tub rígid, en muntatge superficial. 
 
Els anteriors circuits s'alimentaren del quadre secundari del gimnàs, amb els 

elements de comandament i protecció assenyalats en el plànol de l'esquema elèctric. 
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A continuació es procedirà a la instal·lació tant de les lluminàries que conformen 
la il·luminació normal, com les lluminàries que conformen la il·luminació d'emergència i 
senyalització. 

Els punts de llum de l'enllumenat ordinari seran del tipus projector de 40 w, amb 
tecnologia Led, instal·lats a 6 metres d'altura, fixats a l'estructura del local. 

Els punts de llum de l'enllumenat d'emergència i senyalització seran del tipus 
aparells autònoms, làmpara fluorescent de 300 lúmens per a les zones diàfanes i de 
150 lúmens per a les estances de menor superfície.  

 
Quant a la climatització s'instal·laran les màquines que seran de 2 potències, les 

màquines 1,2 i 3 seran d'una potència de 5.800 frigories/hora i les màquines 4 i 5 de 
8.600 frigories hora. 

 

II.3.6 PRESSUPOSTOS. 

    

Pressupost d’execució material .................................... 
                                              13% Despeses Generals  
                                                6% Benefici Industrial… 
    

  17.452,67 
    2.268,85 
    1.047,16 

Pressupost de contractació sense iva ………............... 
                                                 21% I.V.A.  …………… 
 

  20.768,68   
    4.361,42 

Pressupost de licitació ...................................................   25.130,10 
    

Honoraris Tècnics (IVA inclòs) ...................................... 
 

    2.464,44 

Total Pressupost Coneixement de la Administració.....   27.594,54 
  
  

   Ascendeix el present pressupost Coneixement de la Administració a la 
quantitat de vint i set mil cinc-cents noranta-quatre euros amb cinquanta  quatre 
cèntims. 

 

II.3.7 DATA I SIGNATURA DIGITAL RECONEGUDA. 

 
Almoines, Setembre de 2.018 
L’Enginyer Tècnic Municipal 

Col·legiat núm. 4.194 C.O.I.T.I.G.V. 

 

 

 

J. Antonio Juan Llácer 

 

 

A_Juan
Mi Firma
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II.4 ANNEXES A LA MEMÒRIA: 

 

II.4.2 JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA OBLIGATORIA. 

Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel que s'aprova el Reglament electrotècnic per a 
baixa tensió. 
 
Reial Decret 238/2013, de 5 d'abril, pel que es modifiquen determinats articles i 
instruccions tècniques del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, aprovat 
pel Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol.  
 
Reial Decret 1826/2009, de 27 de novembre, pel que es modifica el Reglament 
d'instal·lacions tèrmiques en els edificis, aprovat per Reial Decret 1027/2007, de 20 de 
juliol.  
 
Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel que s'aprova el Reglament d'Instal·lacions 
Tèrmiques en els Edificis.  
 
Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació i 
les seues modificacions.  
 
Resolució de 20 de juny del 2003, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la 
que es modifiquen els annexos de l'Orde de 17 de juliol de 1989, de la Conselleria 
d'Indústria, Comerç i Turisme, i de l'Orde de 12 de febrer del 2001, de la Conselleria 
d'Indústria i Comerç, sobre contingut mínim dels projectes d'indústries i instal·lacions 
industrials.  
 
Orde de 12 de febrer del 2001, de la Conselleria d'Indústria i Comerç, per la que es 
modifica la de 13 de març del 2000, sobre contingut mínim en projectes d'indústries i 
instal·lacions industrials.  
 
Orde de 13 de març del 2000, de la Conselleria d'Indústria i Comerç, per la que es 
modifiquen els annexos de l'Orde de 17 de juliol de 1989 de la Conselleria d'Indústria, 
Comerç i Turisme, per la que s'establix un contingut mínim en projectes d'indústries i 
instal·lacions industrials.  
 
Orde de 17 de juliol de 1989, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, per la que 
s'establix el contingut mínim en projectes d'indústries i d'instal·lacions industrials.  
 
Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel que es regulen les activitats de transport, 
distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització 
d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
 
Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de 
la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric. 
 
Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s'establixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut en les obres de construcció. 
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Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s'establixen les disposicions mínimes 
de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 
 
Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. 
 
Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel que s'establixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en els llocs de treball. 
 
Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de 
senyalització de seguretat i salut en el treball. 
 
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.  
 

II.4.2.1 CÀLCULS ELÈCTRICS I DE CLIMATITZACIÓ. 

 
 Les bases de càlculs elèctrics s’ajusten al Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, 
pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió de 2002 i les seues 
Instruccions Tècniques Complementàries; i les bases dels càlculs de climatització, 
s'ajusten al Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel que s'aprova el Reglament 
d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis.  

 
II.4.2.1.1- Càlculs elèctrics justificatius. Tensió nominal i caiguda de tensió 
màxima admisibles de l’instal·lació. 
 
La tensió nominal en l'origen de la instal·lació és de 400/230 V. 

 
En els circuits interiors de la instal·lació, la caiguda de tensió no superarà els següents 
valors 
  - Circuits d'enllumenat ......................................    3,0 % 
 
  - Circuits de força motriu  ………….................      5,0 % 
 
Fórmules utilitzades: 
 
1) Caiguda de tensió màxima admissible. 
 

Les fórmules emprades seran les següents: 

 

1. C.d.t. En servei  monofàsic 

 
Despreciant el terme de reactància, donat l'elevat valor de R/X, la caiguda de tensió ve 
donada per: 
 

 
 
La resistivitat del conductor prendrà els valors següents: 
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2. C.d.t en servei  trifàsic 

 
Despreciant  també en este cas el terme de reactància, la caiguda de tensió ve donada 
per: 

 
 

 
 Coure 

 
 Alumini 

 

En les fórmules s'han empleat els termes següents: 

 

 In: Intensitat nominal del circuit en A 

 P: Potència en W 

 cos(fi): Factor de potència 

 S: Secció en mm2 

 L: longitud en m 

 ro: Resistivitat del conductor en ohm·mm²/m 

2) Intensitat màxima admissible. 
 

En el càlcul de les instal·lacions es comprovarà que les intensitats màximes de 
les línies són inferiors a les admeses pel Reglament de Baixa Tensió, tenint en compte 
els factors de correcció segons el tipus d'instal·lació i les seues condicions particulars. 

1. Intensitat nominal en servici monofàsic: 

 

 

2. Intensitat  nominal en servici trifàsic: 
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En les fórmules s'han empleat els termes següents: 

 

 In: Intensitat nominal del circuit en A 

 P: Potència en W 

 Uf: Tensió simple en V 

 Ut: Tensió composta en V 

 cos(fi): Factor de potència 

 
3) Intensitat de curtcircuit. 
 
Entre Fases: 

 

 
Fase i Neutre: 

 
 
En les fórmules s'han empleat els termes següents: 
 

 Ut: Tensió composta en V 

 Uf: Tensió simple en V 

 Zt: Impedància total en el punt de curtcircuit en M'ohms 

 Icc: Intensitat de curtcircuit en KA 

La impedància total en el punt de curtcircuit s'obtindrà a partir de la 
resistència total i de la reactància total dels elements de la xarxa fins al punt de 
curtcircuit: 

 Rt = R1 + R2 + ... + Rn: Resistència  total en el punt  de curtcircuit. 
 Xt = X1 + X2 + ... + Xn:  Reactància total en el punt de curtcircuit. 

Els dispositius de protecció hauran de tindre un poder d'estil major o igual 
a la intensitat de curtcircuit prevista en el punt de la seua instal·lació, i hauran 
d'actuar en un temps tal que la temperatura aconseguida pels cables no supere 
la màxima permesa pel conductor. 

Perquè es complisca esta última condició, la corba d'actuació dels 
interruptors automàtics ha d'estar per davall de la corba tèrmica del conductor, 
per la qual cosa ha de complir-se la condició següent: 

 

Per a 0,01 <= 0,1 s, i on: 
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 I: Intensitat permanent de curtcircuit en A. 

 T: Temps de desconnexió en s. 

 C: Constant que depén del tipus de material. 

 Increment T: Sobretemperatura màxima del cable en °C. 

 S: Secció en mm2 

 
  Es tindrà també en compte la intensitat mínima de curtcircuit determinada per un 
curtcircuit fase - neutre i al final de la línia o circuit en estudi. 

 
El dit valor es necessita per a determinar si un conductor queda protegit en tota 

la seua longitud a curtcircuit, ja que és condició imprescindible que la dita intensitat siga 
major o igual que la intensitat del disparador electromagnètic.  

En el cas d'utilitzar fusibles per a la protecció del curtcircuit, la seua intensitat de 
fusió ha de ser menor que la intensitat suportada pel cable sense danyar-se, en el 
temps que tard a botar. En tot cas, este temps sempre serà inferior a 5 seg. 
          
Especificacions elèctriques. 

Totes les lluminàries, i dispositius elèctrics subministrats per a esta instal·lació, 
compliran les normatives vigents sobre seguretat i compatibilitat electromagnética, y 
seran conformes a la Directiva CE vigent per a cada equip. 

Els circuits s'instaren amb cables de coure de les seccions i aïllament definits en 
el projecte. 

Els receptors elèctrics es connectaran a terra en protecció de contactes 
indirectes per mitjà del conductor de protecció de cada circuit en particular. 
  
II.4.2.1.2- Càlculs climatització.  
 
Detalls de superfícies: 
  
Planta baixa Superfície 

útil 
Màquina Potència Frigorìfica 

Local diàfan gimnàs 100,06 m2 Màquines 1 i 2 2 x (5.848 Fr/h - 6.880 Kcal/h) 

Vestíbul entrada 14,90 m2 No es climatitza - 

Local 1 61,58 m2 Màquina 3 5.848 Fr/h - 6.880 Kcal/h 

Local 2 43,76 m2 Màquina 4 8.600 Fr/h - 9.632 Kcal/h 

Local 3 57,23 m2 Màquina 5 8.600 Fr/h - 9.632 Kcal/h 

Vestidors hòmens 14,38 m2 No es climatitza - 

Vestidors dones 15,98 m2 No es climatitza - 
 TOTAL SUPERFICIE 307,89 m2   

 
 
Exigència de qualitat tèrmica de l'ambient. IT 1.1.4.1 
  

Les condicions interiors de disseny de la temperatura operativa i la humitat 
relativa, es fixaren basant-se en l'activitat metabòlica de les persones, el seu grau de 
vestimenta i el percentatge estimat d'insatisfets (PPD), segons la taula següent:  
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Estació 

Temperatura 
operativa 

ºC 

Humitat relativa 
% 

Estiu 23…25 45…60 

Hivern 21…23 40…50 

  
 Qualitat de l'aire interior. 

Per a l'exigència de qualitat d'aire interior. IT 1.1.4.2,  es calculara el cabal mínim 
de l'aire exterior de ventilació. 

Per al manteniment d'una qualitat acceptable de l'aire en els locals climatitzats 
d'este edifici, s'ha considerat per als càlculs els criteris de ventilació indicats en la 
norma UNE-EN 13779. 

En funció de l'ús d'este edifici, la qualitat de l'aire interior serà IDA 2 (aire de 
bona qualitat) 

Per la ubicació de l'edifici en un entorn residencial la qualitat de l'aire exterior és 
considerat acceptable per a la ventilació.  

 
Qualitat de l'aire exterior.  
L'aire exterior de ventilació, s'introduirà degudament filtrat en els locals. Les 

classes de filtració mínima a emprar en funció de la qualitat de l'aire exterior (ODA) es 
classificarà d'acord amb els següents nivells. En este cas per la ubicació dels locals, es 
preveu que la qualitat de l'aire siga ODA 1 (aire pur que pot contindre partícules sòlides 
(p.e. pol·len) de forma temporal.  

 
En funció de l'ús dels locals, l'aire d'extracció serà de la categoria AE 1 (baix 

nivell de contaminació), aire que procedix dels locals en què les emissions més 
importants de contaminants procedixen dels materials de construcció i decoració, a 
més de les persones. No es permet fumar en cap de les estances d'estos locals, per la 
qual cosa l'aire de categoria AE 1, exempt de fum de tabac, pot ser retornat als locals.  

 
Les xarxes de conductes deuen estar equipades d'obertures de servici d'acord 

amb allò que s'ha indicat en la norma UNE-ENV 12097 per a permetre les operacions 
de neteja i desinfecció. 

Els elements instal·lats en una xarxa de conductes deuen ser desmuntables i 
tindre una obertura d'accés o una secció desmuntable per a permetre les operacions de 
manteniment. 

Els falsos sostres deuen tindre registres d'inspecció en correspondència amb els 
registres en conductes i els aparells situats en els mateixos. 
 

Eficiència energètica.  
Per a complir amb l'Exigència d'Eficiència energètica, de la IT 1.2, en la 

generació de calor i va fregir, la potència  que subministren les unitats de producció de 
calor o fred que utilitzen energies convencionals s'ajustarà a la demanda màxima 
simultanieja de les instal·lacions servides, considerant els guanys o perduts de calor a 
través de les xarxes de canonades dels fluids portadors, així com l'equivalent tèrmic de 
la potència absorbida pels equips de transport dels fluids. 

En el procediment d'anàlisi s'estudiaran les distintes demandes al variar l'hora 
del dia i el mes de l'any, trobar les demandes màxima i minima, a fi de realitzar la 
selecció del tipus i nombre de generadors. 
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Temperatura de projecte dels locals: 
Condicions interiors d'hivern: 21ºC sense sobrepassar 23ºC. 
Condicions interiors d'estiu: 25ºC sense descendir de 23ºC. 
 
Humitat de projecte dels locals: 
Condicions interiors d'hivern: 50-40% H.R., per davall actuarà la humectació. 
Condicions interiors d'estiu: 55% H.R., sense cap tipus de control. 
 
Cabal mínim de l'aire exterior de ventilació. 
 
Per al manteniment d'una qualitat acceptable de l'aire en els locals climatitzats 

d'este edifici, s'ha considerat per als càlculs els criteris de ventilació indicats en la 
norma UNE-EN 13779. 

En funció de l'ús d'este edifici, la qualitat de l'aire interior serà IDA 2 (aire de 
bona qualitat) 

El cabal mínim d'aire exterior de ventilació es calcularà pel mètode indirecte de 
cabal d'aire exterior per persona, segons la taula 1.4.2.1 

 
 

Categoria dm3/s per 
persona 

IDA 1 20 

IDA 2 12,5 

IDA 3 8 

IDA 4 5 

 

En este cas adoptarem per a una categoria IDA 2, el volum de 12,5 dm3/s per 
persona. 

Per la ubicació de l'edifici en un entorn residencial la qualitat de l'aire exterior és 
considerat acceptable per a la ventilació.  

 
Filtració de l'aire exterior mínim de ventilació. 
 
L'aire exterior de ventilació, s'introduirà degudament filtrat en l'edifici. Les classes 

de filtració minima a emprar en funció de la qualitat de l'aire exterior (ODA) es 
classificarà d'acord amb els següents nivells. En este cas per la ubicació de l'edifici, es 
veu que la qualitat de l'aire siga ODA 1 (aire pur que pot contindre partícules sòlides 
(p.e. pol·len) de forma temporal. Per a este cas per a un IDA 2, i un ODA 1, la classe de 
filtració seria F8, segons la taula 1.4.2.5 classes de filtració. 

 
 
Aire d'extracció. 
 
En funció de l'ús de l'edifici, l'aire d'extracció serà de la categoria AE 1 (baix 

nivell de contaminació), aire que procedix dels locals en què les emissions més 
importants de contaminants procedixen dels materials de construcció i decoració, a 
més de les persones; l'aire de categoria AE 1, pot ser retornat als locals.  
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II.4.2.1.2- Estudi geotècnic.  
 
 Donades les característiques de l'obra projectada, i segons el CTE, no és 
necessària la realització d'un estudi geotècnic. 
 

II.4.3 ANNEXE DE HONORARIS TÈCNICS. 

Honoraris tècnics: 

 D’acord amb allò que diu el quadre de coeficients aplicables a la redacció de 
projectes i direccions d’obres, aplicable per la Diputació Provincial de València, aprovat 
en sessió plenària de 18 de Juliol de 2016, (BOP nº 147 1-VIII-2016) procedim al càlcul 
justificat dels honoraris professionals:  

  Taula.- 

PEM  (BASE D’APLICACIÓ).....................   17.452,67 €   
H = PEM x Coef/100 

  Càlcul del coeficient Cu. 

  PEM fins a 50.000 € ►5,60% per projecte + 0,85 E.B.S.S. = 6,45  %  

  H = 17.452,67 € x 0,0645 =  1.125,70 € 
     
  HONORARIS PROFESSIONALS 
  Per projecte+ E.B.S.S:  

1.125,70 € + 21% IVA = 1.362,09 € 
      

Per direcció d’obra i execució: 
4,50% s/17.452,67 =  785,37 + 21% IVA =  950,30 € 

  Pla de Seguretat i Coordinació de Seguretat: 
  0,72% s/17.452,67 =  125,66 + 21% IVA =  152,05 €     

SUMA HONORARIS PROFESSIONALS: 
 
Per projecte+ E.B.S.S: ...........................................  1.362,09 (IVA inclòs) 
Per direcció d’obra:  ...............................................     950,30 (IVA inclòs) 
Pla de Seguretat i Coordinació de Seguretat: ......       152,05 (IVA inclòs) 

                                                                                                   ------------------ 
      Suma Honoraris .........    2.464,44  (IVA inclòs) 
 

 
Almoines, Setembre de 2.018 
L’Enginyer Tècnic Municipal 

Col·legiat núm. 4.194 C.O.I.T.I.G.V. 

 

 

 

J. Antonio Juan Llácer 

 

A_Juan
Mi Firma
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ANNEX  II.4.4    TAULA CÀLCULS ELÈCTRICS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA   DE  CÁLCULO

LINEA/ LONGITUD POTENCIA POTENCIA SECCIÓN  C.D.T.  C.D.T.  C.D.T. INTEN- Icc INTEN.

CIRCUITO TIPO    ( MTS ) INSTALADA CÁLCULO    mm2 TRAMO TRAMO FINAL SIDAD (A) ADMIS. PROTECCIONES

(w) (w)   ( V )  ( % )  ( % )   I ( A ) Iz (A)

CIRCUITO

GIMNASIO M 42 16.042 17.320 16 2,03 0,51 0,51 27,8 1759 59 4x50 A - 6 KA

A1 M 16 320 576 1,5 0,95 0,41 0,92 2,8 374 13,0 10A (1+N) - 6 KA

A2 M 8 360 648 1,5 0,54 0,23 0,74 3,1 617 13,0 10A (1+N) - 6 KA

A3 M 12 560 1.008 1,5 1,25 0,54 1,05 4,9 466 13,0 10A (1+N) - 6 KA

 

TC1 M 16 0 0 2,5 0,00 0,00 0,51 0,0 538 17,5 16A (1+N) - 6 KA

TC2 M 8 0 0 2,5 0,00 0,00 0,51 0,0 825 17,5 16A (1+N) - 6 KA

TC3 M 12 0 0 2,5 0,00 0,00 0,51 0,0 651 17,5 16A (1+N) - 6 KA

TC4 M 18 2.000 2.000 2,5 2,24 0,97 1,48 9,7 495 17,5 16A (1+N) - 6 KA

TC5 M 18 0 0 2,5 0,00 0,00 0,51 0,0 495 17,5 16A (1+N) - 6 KA

TC6 M 18 0 0 2,5 0,00 0,00 0,51 0,0 495 17,5 16A (1+N) - 6 KA

TC7 M 18 0 0 2,5 0,00 0,00 0,51 0,0 495 17,5 16A (1+N) - 6 KA

M1 M 14 300 300 2,5 0,26 0,11 0,62 1,4 590 17,5 16A (1+N) - 6 KA

AA1 M 22 2.034 2.543 2,5 3,47 1,51 2,02 12,3 427 17,5 16A (1+N) - 6 KA

AA2 M 24 2.034 2.543 2,5 3,79 1,65 2,16 12,3 400 17,5 16A (1+N) - 6 KA

AA3 M 14 2.034 2.034 2,5 1,77 0,77 1,28 9,8 590 17,5 16A (1+N) - 6 KA

AA4 M 28 3.200 4.000 4 4,35 1,89 2,40 19,3 507 23,0 20A (1+N) - 6 KA

AA5 M 30 3.200 4.000 4 4,66 2,03 2,53 19,3 483 23,0 20A (1+N) - 6 KA

16.042

Tubos protectores de acuerdo con ITC-BT-21

Canalización fija en superficie.

Sistema de tubos rígidos. UNE-EN 50,086-2-1

Características, según tabla 1. ITC-BT-21

Diámetros, según tabla 2. ITC-BT-21
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ANNEX II.4.5  TAULES CARACTERISTIQUES CLIMATITZADORS 

 

  

 

 

 

 

 

 



AUG 12-14-18-24 UI A-LV

0+

RESERVADOS LOS DERECHOS A MODIFICAR MODELOS Y DATOS TECNICOS

Modo “High ceiling”.
Permite su instalación en techos de altura 

hasta 3,5 m

Máxima flecha de aire.

3.0m 

2.5m

2,5 m 3,7 m

Modelo estandar

20% más de 
caudal de aire

Nuevo modelo serie A

• Máxima eficiencia energética  La exclusiva tecnología V-Pam de los 
modelos General, conjuntamente a la utilización del compresor DC 
scroll y el ventilador DC permiten obtener rendimientos muy superiores 
a otros sistemas inverter con un menor consumo energético.

• Mínimo nivel sonoro  El ventilador de las unidades interiores incorporan el 
modo “quiet” o supersilencioso que permite trabajar con un mínimo nivel sonoro 
de hasta 26 dBA. 

 El diseño de las palas del ventilador permite que el flujo de aire circule entre 
ellas de un modo suave y silencioso evitando las turbulencias.

• Mejor accesibilidad a todas la funciones  Desde el control remoto se 
tiene acceso a la regulación de los parametros de la placa electrónica para 
facilitar la instalación y mantenimiento.

• Calidad silenciosa  La optimización del diseño de las aletas del ventilador 
(tipo laminar) y el numero de alas (de 7 hojas cada una), hace discurrir el flujo 
de aire suavemente a lo largo del ala. 

L i e b m ( < Z l l ^ m m ^ ( B g o ^ k m ^ k ( L ^ k b ^ ( :

Incorporación de aletas 
laminares

Dirección de giro Dirección de flujo del aire

Silencioso

El flujo de aire fluye suavemente 
a través de las aletas.

No hay separación 
del flujo de aire

Aleta laminar Silencioso

Nueva aleta laminar.

<ZkZ\m^k²lmb\Zl(m®\gb\Zl
MODELOS AUG 12 UiA-LV AUG 14 UiA-LV AUG 18 UiA-LV AUG 24 UiA-LV

Ihm^g\bZ(_kb`hk²_b\Z kcal/h 3.010 (774~3.784) 3.698 (774~4.644) 4.472 (774~5.074) 5.848 (774~6.880)

W 3.500 (900~4.400) 4.300 (900~5.400) 5.200 (900~5.900) 6.800 (900~8.000)

Ihm^g\bZ(\Zehk²_b\Z kcal/h 3.526 (774~4.902) 4.300 (774~ 5.590) 5.160 (774~6.450) 6.880 (774~7.826)

W 4.100 (900~5.700) 5.000 (900~6.500) 6.000 (900~7.500) 8.000 (900~9.100)

KZmbh(:ahkkh(>g^k`®mb\h SEER (Frío) 6,2 6,4 6,2 5,6

SCOP (Calor) 4,1 4,4 4,2 3,9

<eZl^(>g^k`®mb\Z( (Frío/Calor) A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A+ / A

M^glb·g(_Zl^l(_k^\n^g\bZ V/nº/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

<hglnfh(^e®\mkb\h( (Frío/Calor) kW 1,05/1,11 1,33/1,34 1,62/1,66 2,21/2,26

Bgm^glb]Z](Z[lhk[b]Z( (Frío/Calor) A 4,8/5,1 6,1/6,1 7,2/7,4 9,7/9,9

:ebf^gmZ\b·g(^e®\mkb\Z (U.E) 2x2,5+T (U.E) 2x2,5+T (U.E) 2x2,5+T (U.E) 2x2,5+T

Bgm^k\hg^qb·g(^e®\mkb\Z 3x2,5+T 3x2,5+T 3x2,5+T 3x2,5+T

<Zn]Ze(Zbk^(n'(bgm^kbhk (max) m3/h 600 680 680 930

<Zn]Ze(Zbk^(n'(^qm^kbhk( (max) m3/h 1780 1910 2000 2470

Ik^lb·g(lhghkZ(ngb]Z](bgm^kbhkA/M/B/SQ dB (A) 37/34/30/27 38/34/30/27 38/34/30/26 49/44/36/30

Ik^lb·g(lhghkZ(ngb]Z](^qm^kbhk dB (A) 47 49 50 52

=bf^glbhg^l(N'(Bgm^kbhk( Ancho mm 570 570 570 570

Fondo mm 570 570 570 570

Alto mm 245 245 245 245

=bf^glbhg^l(N'(>qm^kbhk( Ancho mm 790 790 790 790

Fondo mm 300 300 300 315

Alto mm 578 578 578 578

I^lh(g^mh((U. Interior/U. Exterior) kg 15/40 15/40 15/40 16/44

=b§f^mkh(mn[^kbZl(_kb`hk²_b\Zl pulg. 1/4"-3/8" 1/4"-1/2" 1/4"-1/2" 1/4"-5/8"

=blmZg\bZl(F§qbfZl((Total/Vertical) m 25/15 25/15 25/15 30/20

K^_kb`^kZgm^ tipo R410A R410A R410A R410A

Ik^\Zk`Z m 15 15 15 15

<Zk`Z(Z]b\bhgZe gr/m 20 20 20 20

KZg`h(]^(_ng\bhgZfb^gmh Refrigeración ºC -10 +46 -10 +46 -10 +46 -10 +46

Calefacción ºC -15 +24 -15 +24 -15 +24 -15 +24



AUG 12/14/18/24 Ui A-LV

AUG 12/14/18 Ui A-LV AUG 24 Ui A-LV

0,

L i e b m ( \ Z l l ^ m m ^

(excepto 
AUG 24 UiA-LV)

@
:
F
:
(

<
H
F
>
K
<
B:

E
3NGG9006

3IVN9012

:\\^lhkbhl
Mando por cable

UTY-RNNGM

Acoplamiento 
toma aire exterior

UTZ-VXAA

Fh]^ehl
  AUG 12 Ui A-LV AUG 14 Ui A-LV AUG 18 Ui A-LV AUG 24 Ui A-LV
(   

  3NGG8800 3NGG8805 3NGG8810 3NGG8815

 3.010 kcal/h 3.698 kcal/h 4.472 kcal/h 5.848 kcal/h
 3.526 kcal/h 4.300 kcal/h 5.160 kcal/h 6.880 kcal/h

Código

Ihm^g\bZ(_k²h(
Ihm^g\bZ(\Zehk(



AUG 30-36-45-54 UI A-LR

Modo “High ceiling”.

Modo “High ceiling”

0-

RESERVADOS LOS DERECHOS A MODIFICAR MODELOS Y DATOS TECNICOS

Nuevo diseño de ventilador de doble etapa 
más eficiente.

 Caudal de aire a 2m/s

• Máxima eficiencia energética  La exclusiva tecnología V-Pam de los 
modelos General, conjuntamente a la utilización del compresor DC scroll y el 
ventilador DC permiten obtener rendimientos muy superiores a otros sistemas 
inverter con un menor consumo energético.

• Máxima superfície de caudal de aire  Las nuevas unidades de cassette 
inverter incrementan un 20% el caudal de aire impulsado pudiendo alcanzar fle-
chas de aire de varios metros. Así mismo disponen de la función “High ceiling” 
que permite incrementar la altura de instalación de los mismos.

• Nuevo Ventilador Turbo  Un ventilador más amplio que permite transitar 
mayor flujo de aire de manera mucho más eficiente gracias a la introducción de 
las aletas tridimensionales mucho más eficientes y silenciosas.

L i e b m ( < Z l l ^ m m ^ ( B g o ^ k m ^ k ( L ^ k b ^ ( :

La separación 
produce 
ruido

Aleta  

Separación 
del flujo de 
aire

Aleta tridimensional

Silencioso

<ZkZ\m^k²lmb\Zl(m®\gb\Zl
MODELOS AUG 30 UiA-LR AUG 36 UiA-LR AUG 45 UiA-LR AUG 54 UiA-LR

Ihm^g\bZ(_kb`hk²_b\Z kcal/h 7.310 (2.408~8.600) 8.600 (2.408~9.632) 10.750 (3.440~12.040) 11.438 (3.870~12.470)

W 8.500 (2.800~10.000) 10.000 (2.800~11.200) 12.500 (4.000~14.000) 13.300 (4.500~14.500)

Ihm^g\bZ(\Zehk²_b\Z kcal/h 8.600 (2.322~9.632) 9.632 (2.322~10.922) 12.040 (3.612~13.932) 13.760 (4.042~14.190)

W 10.000 (2.700~11.200) 11.200 (2.700~12.700) 14.000 (4.200~16.200) 16.000 (4.700~16.500)

KZmbh(:ahkkh(>g^k`®mb\h SEER (Frío) 6,5 6,3 3,22 (EER) 3,01 (EER)

SCOP (Calor) 4,3 4,2 3,71 (COP) 3,41 (COP) 

<eZl^(>g^k`®mb\Z( (Frío/Calor) A++ / A+ A++ / A+ A / A A / A

M^glb·g(_Zl^l(_k^\n^g\bZ V/nº/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

<hglnfh(^e®\mkb\h( (Frío/Calor) kW 2,65/2,77 3,2/3,02 3,88/3,77 4,42/4,69

Bgm^glb]Z](Z[lhk[b]Z( (Frío/Calor) A 11,6/12,2 13,7/13,3 17/16,5 19,3/20,5

:ebf^gmZ\b·g(^e®\mkb\Z (U.E) 2x2,5+T (U.E) 2x4+T (U.E) 2x4+T (U.E) 2x4+T

Bgm^k\hg^qb·g(^e®\mkb\Z 3x2,5+T 3x2,5+T 3x2,5+T 3x2,5+T

<Zn]Ze(Zbk^(n'(bgm^kbhk (max) m3/h 1.600 1.800 1.900 2.000

<Zn]Ze(Zbk^(n'(^qm^kbhk( (max) m3/h 3.600 3.800 6.750 6.750

Ik^lb·g(lhghkZ(ngb]Z](bgm^kbhkA/M/B/SQ dB (A) 40/38/36/32 43/38/36/32 46/42/40/36 47/43/41/37

Ik^lb·g(lhghkZ(ngb]Z](^qm^kbhk dB (A) 53 54 55 55

=bf^glbhg^l(N'(Bgm^kbhk( Ancho mm 840 840 840 840

Fondo mm 840 840 840 840

Alto mm 288 288 288 288

=bf^glbhg^l(N'(>qm^kbhk( Ancho mm 900 900 900 900

Fondo mm 330 330 330 330

Alto mm 830 830 1290 1290

I^lh(g^mh((U. Interior/U. Exterior) kg 26/61 26/61 26/86 26/86

=b§f^mkh(mn[^kbZl(_kb`hk²_b\Zl pulg. 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8"

=blmZg\bZl(F§qbfZl((Total/Vertical) m 50/30 50/30 50/30 50/30

K^_kb`^kZgm^ tipo R410A R410A R410A R410A

Ik^\Zk`Z m 20 20 20 20

<Zk`Z(Z]b\bhgZe gr/m 40 40 40 40

KZg`h(]^(_ng\bhgZfb^gmh Refrigeración ºC -15 +46 -15 +46 -15 +46 -15 +46

Calefacción ºC -15 +24 -15 +24 -15 +24 -15 +24

!""#PP

Intercambiador 
de calor



AUG 45/54 Ui A-LRAUG 30/36 Ui A-LR

AUG 30/36/45/54 UIA-LR

0.

L i e b m ( \ Z l l ^ m m ^

(AUG 30-36 UiA-LR)

Mando remoto
con termosensor

@
:
F
:
(

<
H
F
>
K
<
B:

E

3NGG9004

3IVN9011

Mando simplificado
UTY-RSNGM

Acoplamiento 
toma aire exterior

UTZ-VXGA

3NGG9016

:\\^lhkbhl
Mando inalambrico

+ receptor
UTY-LRHGA2

Fh]^ehl
  AUG 30 Ui A-LR AUG 36 Ui A-LR AUG 45 Ui A-LR AUG 54 Ui A-LR
(    

  3NGG8820 3NGG8825 3NGG8830 3NGG8835

 7.310 kcal/h 8.600 kcal/h 10.750 kcal/h 11.438 kcal/h
 8.600 kcal/h 9.632 kcal/h 12.040 kcal/h 13.760 kcal/h

Código

Ihm^g\bZ(_k²h(
Ihm^g\bZ(\Zehk(
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SV/FILTER
Características:
• Envolvente acústica recubierta de material 

fonoabsorbente.
• Bridas normalizadas en aspiración e 

impulsión, para facilitar la instalación en 
conductos.

• Filtros G4 + F6, F6 + F8 y F7 + F9 según 
modelo.

• Tapa de inspección y limpieza de fácil 
acceso.

Construcción:
• Envolvente en chapa de acero 

galvanizado.
• Turbina con álabes a reacción, excepto 

modelos 125 y 150 con turbina multipala 
Se suministra con cuatro pies soporte, 
que facilita su montaje.

• Puertas de acceso para facilitar el 
mantenimiento y la limpieza.

Motor:
• Motores de rotor exterior, con protector 

térmico incorporado, clase F, con 
rodamientos a bolas, protección IP-54.

• Monofásicos 230V. -50/60Hz. Regulables.
• Temperatura máxima del aire a transportar 

+50ºC.

Acabado:
• Anticorrosivo en resina de poliéster 

polimerizada a 190 ºC, previo desengrase 
con tratamiento nanotecnológico libre  
de fosfatos.

Extractores en línea para conductos, con bajo nivel sonoro  
y diferentes etapas de filtración

Características técnicas

Intensidad  
máxima  

admisible (A) 
230V

Potencia 
instalada

(kW)

Caudal máximo
(m3/h)Modelo 

Velocidad
(r/min)

Nº 
Prefiltros

Nº 
Filtros

Dimensiones filtros   
(mm)

Código de pedido

SV/FILTER  200/H      F7+F9  

TamañoModelo Combinación 
de filtros

Filtros 
(G4+F6)

Filtros 
(F6+F8)

Filtros 
(F7+F9)

G4

F9F7

F6

F6 F8

Filtros 
(G4)

Filtros 
(F)

Peso
(Kg)

SV/FILTER-125/H 2220 0,65 0,08 300 255 240 1 1 282x194x48 282x194x98 9,1
SV/FILTER-150/H 2200 1,25 0,17 445 385 360 1 1 334x216x48 334x216x98 12,3
SV/FILTER-200/H 1240 0,85 0,12 590 430 375 1 1 389x248x48 389x248x98 15,1
SV/FILTER-250/H 2380 0,95 0,14 660 560 525 1 1 414x267x48 414x267x98 17,8
SV/FILTER-315/H 1330 0,75 0,12 1035 850 790 1 1 513x344x48 513x344x98 26,4
SV/FILTER-350/H 1280 0,95 0,14 1550 1270 1180 1 1 602x385x48 602x385x98 36,3
SV/FILTER-400/H 1330 1,80 0,30 2050 1720 1600 1 1 660x405x48 660x405x98 46,4

SV/FILTER

d205
Rectángulo
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Dimensiones mm

Curvas características

Curva del equipo según filtros incorporados G4+F6 F6+F8 F7+F91 2 3

Presión Estática Presión Dinámica Potencia Absorbida

SV/FILTER 125/H SV/FILTER 150/H

Pd
Pd

Pa
Pa

SV/FILTER-125/H 657 290 80 222 125 36,5 7 607 240 730
SV/FILTER-150/H 700 340 92 244 150 36,5 7 650 290 773
SV/FILTER-200/H 775 395 117 273 200 36 7 725 345 847
SV/FILTER-250/H 775 395 140 293 250 50 7 725 345 875
SV/FILTER-315/H 860 520 175 371 315 48 8.5 809 469 956
SV/FILTER-350/H 960 610 200 410 355 48 8.5 909 564 1056
SV/FILTER-400/H 1035 670 219 455 400 38 8.5 984 624 1111

Modelo  A B C1 C2 Ø D1 L Ø D2 EC1 EC2 T

SV/FILTER SV/FILTER

d205
Rectángulo
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Curvas características

Curva del equipo según filtros incorporados G4+F6 F6+F8 F7+F91 2 3

Presión Estática Presión Dinámica Potencia Absorbida

SV/FILTER 315/H SV/FILTER 350/H

SV/FILTER 200/H SV/FILTER 250/H

Pd Pd

Pd Pd

Pa
Pa

Pa Pa

SV/FILTER

d205
Óvalo

d205
Línea
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Ver apartado accesorios

Accesorios

SONDA DE 
PRESIÓN

VISSI-PRESIÓNPRESOSTATOFILTROS INT TEJ

Curvas características

Curva del equipo según filtros incorporados G4+F6 F6+F8 F7+F91 2 3

Presión Estática Presión Dinámica Potencia Absorbida

SV/FILTER 400/H

Pd

Pa

SV/FILTER

CJFILTER

UFR
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II.5 INDEX DE PLÀNOLS. 

 

II.5.1 PLÀNOL DE SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT. 

II.5.2.1 PLÀNOL DE PLANTA CIRCUITS ELÈCTRICS. 

II.5.2.2 PLÀNOL DE PLANTA CLIMATITZACIÓ. 

II.5.3 PLÀNOL D’ALÇAT I SECCIÓ. 

II.5.4 PLÀNOL ESQUEMA UNIFILAR. 

II.5.3 PLÀNOL DE PRESA DE TERRA. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
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II.6 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS. 

 6.1.- REGULACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE LES UNITATS D’OBRA 

La regulació de l’execució de les diferents unitas de obra, será d’acord als preus 
descompostos, partides executades i en l’ordre adecuat per una bona execusió de 
l’obra. 

Per l'execucio de la present obra és procedirà, primer a comprovar que les 
instal·lacions estan fora de servici, és a dir que no hi ha tensió en els circuits 
d'alimentació elèctrica. 

A continuació s'aniran instal·lant esl diferents circuits elèctric dels locals. Es procedrirà 
a l’instal·lació dels aparells d’aire condicionat. 

 Es realitzaran les connexions del cablejat als equips, i per a finalitzar es connectaren 
els circuits d'alimentació elèctrica a través del quadro de comandament i protecció i es 
comprovara el funcionament correcte de les lluminàries ja instal·lades i aparellsja 
instal·lats. 

 

6.2.- FORMA DE MESURAMENT I VALORACIÓ DE LES OBRES 

- Mesurament i deute de les obres. 

La forma de realitzar el mesurament i abonament de les unitats d’obra seran les 
determinades en el Present Plec, aplicant-se les que es fixen en els quadros de preus 
o, si no hi ha, la que estableix-ca la direcció d’obra. 

El contractista o el seu Delegat d’obra poden presenciar la realització de tals 
mesuraments. 

Per a les obres o parts d’obra les dimensions i característiques de què hagen de 
quedar posterior i definitivament ocultes, el contractista està obligat a avisar a la 
direcció d’obra amb la suficient antelació, perquè esta puga realitzar els corresponents 
mesuraments i presa de dades, alçant, si és procedent, els plans que les defineix-quen, 
la conformitat serà subscrita pel contractista o el seu Delegat. A falta d’avís anticipat i si 
no assistirà el contractista, este queda obligat a acceptar les decisions que prenga la 
direcció sobre el particular. 

Quan la unitat de mesura aplicada faça necessari pesar materials directament, el 
contractista haurà d’instal·lar o disposar de bàscula, la ubicació i el tipus de la mateixa, 
hauran de ser aprovats per La direcció d’obra, que constatarà la seua eficàcia tantes 
vegades com considere oportú. 

No podran convertir-se els mesuraments de pes en volum o viceversa, si no és amb 
l’autorització de La direcció d’obra, que fixarà el factor de conversió a la vista dels 
resultats de laboratori o dels realitzats en obra. No es tindran en compte, en este cas, 
els factors que apareixen en la justificació de preus de les unitats d’obra del Projecte. 

Els excessos que resulten de mesurar l’obra realment executada, en relació amb l’obra 
projectada, no seran de deute si foren evitables, podent inclús exigir la direcció d’obra 
la modificació expressada en els plans inicials, quant a dimensions, pendents, etc. 

Encara que estos excessos siguen inevitables segons el parer de la direcció d’obra, no 
seran de deute si formen part dels treballs auxiliars necessaris per a l’execució de la 
unitat corresponent, si figuren explícitament previstos en el mesurament i deute de la 
unitat. 
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Quan els excessos inevitables no estiguen en algun dels supòsits del paràgraf anterior, 
seran de deute al contractista als preus unitaris aplicats a la resta de la unitat. 
Si l’obra realment executada té dimensió inferior a l’obra projectada (és a dir, si els 
mesuraments reals són inferiors als mesuraments segons els plans del projecte o 
modificacions autoritzades), siga per orde de la direcció d’obra o per error d’execució, 
el mesurament per al deute serà realment executada, inclús en el cas que les 
prescripcions d’este Plec fixen per a eixa unitat que el seu mesurament serà deduïda 
dels plans de projecte. 

- Preu unitari. 

El preu unitari que apareix en lletra en el quadro de preus núm. 1, serà el que s’aplicarà 
en els mesuraments per obtindré l’import d’execució material en cada unitat d’obra. 

Els preus unitaris que figuren en este quadro inclouen sempre, excepte contrari 
especificat en els documents contractuals del Projecte, i encara que no figuren en la 
justificació de preus, els conceptes següents: subministrament (inclús drets de patent, 
cànon d’extracció, etc..), transport i manipulació de tots els materials utilitzats en 
l’execució de la corresponent unitat d’obra, les despeses de mà d’obra, maquinària, 
mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc., les despeses de qualsevol classe 
d’operació normal o incidentalment necessària, i els costos indirectes. 

Els errors o omissions que hagen pogut cometre’s en la descomposició que figura en la 
justificació de preus, no faculten el contractista per a reclamar, per les unitats d’obra 
totalment executades, modificació alguna dels preus en lletra del quadre de preus 
número 1. 

Encara que en la justificació del preu unitari s’empraren hipòtesi no coincidents amb la 
forma real d’executar les obres (jornals i mà d’obra necessària, número i tipus 
d’operacions necessàries per a completar la unitat d’obra, classificació, quantitat de 
materials, proporció de diversos components, o variacions de preus auxiliars, etc...) 
estos extrems no podran utilitzar-se com a base per a la modificació d’un preu unitari, 
atès que estan continguts en un document merament informatiu, confeccionat per a la 
seua justificació. 

  - Partides d’abonat íntegre. 

Són partides d’abonament íntegre aquelles que es refereixen a treballs que 
s’especifiquen en els documents contractuals del Projecte i, no obstant això, no són 
susceptibles de mesurament segons el Present Plec. 

Quan, per la raó que siga, l’especificació dels treballs constitutius d’una partida 
d’abonament íntegre no figure en els documents contractuals del Projecte, o figuren de 
manera incomplet, imprecís o insuficient als fins de la seua execució, caldrà ajustar-se 
a les instruccions que a tals efectes determine la direcció d’obra. 

Esta Direcció podrà, així mateix, modificar el contingut de les partides d’abonament 
íntegre, sense que el contractista tinga dret a una modificació del preu. 

- Mesurament i abonament. 

S’abonaran al contractista en la seua totalitat, una vegada acabats els treballs a què es 
refereixen les mateixes.  
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- Partides alçades a justificar. 

Són partides alçades a justificar aquelles que són susceptibles de ser mesures en totes 
les seues parts, en unitats d’obra, i valorades per mitjà de l’aplicació de preus unitaris 
consignats en els quadros de preus del Projecte. 

En el present Projecte són partides alçades a justificar les assenyalades amb 
l’expressió “PA. Imprevistos”. 

- Mesurament i abonament. 

El mesurament i abonament de les distintes partides alçades s’efectuarà d’acord amb el 
que s’especifica en cada una de les distintes unitats d’obra que hi intervenen. 
 

6.3.- RECEPCIÓ DE LES OBRES I TERMINI DE GARANTIA 
El contractista notificarà a la direcció d’obra, amb la suficient antelació, la data prevista 
per l’inici i la terminació de les obres. 

A la seua conclusió, el director d’obra emetrà el certificat final d’aquelles, consignant en 
la data de terminació de les mateixes. 

La recepció de les obres pel promotor tindrà lloc dins del mes següent al de la data de 
finalització de les obres. Esta recepció es reflectirà en una acta, que estendrà El 
director d’obra i subscriuran, amb ell, el promotor i el contractista de les obres.  

Prèviament a la firma de l’acta, el director efectuarà un reconeixement de les obres a fi 
de comprovar l’estat de les mateixes i les condicions de funcionament de les 
instal·lacions i la resta d’elements inclosos en ella. A este respecte, podrà ordenar el 
contractista la realització de les proves que considere oportunes, sent el cost d’estes a 
càrrec del contractista, dins del límit màxim de l’1% del pressupost d’execució material. 

El contractista, ben personalment o per mitjà del seu Delegat d’obra, té l’obligació 
d’assistir al reconeixement i comprovació de les obres, així com subscriure l’acta de 
recepció de les mateixes. Si per causes imputables al Contractista, este no compleix 
amb la dita obligació, no podrà exercitar cap dret què poguera derivar de la seua no 
assistència i, en particular, la possibilitat de fer constar en acta reclamació alguna de 
cara a l’estat de les obres i a les previsions que en la mateixa s’estableixen sobre els 
treballs a realitzar en el termini de garantia d’aquelles. 

Si es troben les obres en bon estat i d’acord amb les prevencions del Projecte, l’acta 
s’estendrà sense reserves, començant llavors a computar el termini de garantia 
d’aquelles. 

Si, al contrari, el director d’obra advertirà l’existència de deficiències en l’estat o 
condicions de funcionament de les obres, l’acta s’estendrà amb reserves i en ella es 
consignaran els defectes observats, donant al contractista les instruccions precises per 
a remeiar estes i assenyalant el termini adequat que hauran de quedar esmenats els 
mateixos. 

Una vegada corregits tals defectes, el director d’obra estendrà una acta a part, en la 
que reflecteix-ca esta circumstància, començant, des de llavors, a computar el termini 
de garantia de les obres. 
- Termini d’execució de les obres 

El temps d’execució s’estima en TRES MESOS contats a partir del dia següent al de la 
formalització de la comprovació del replanteig. 
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- Forma d’adjudicació 

La present obra es podrà adjudicar pel procediment contracte menor, per raó de la 
quantia, inferior a 40.000 euros iva exclòs. 

-Termini de garantia de les obres 

El termini de garantia de les obres serà d’un any comptat a partir de la seua recepció. 
Este termini serà extensiu a totes les obres executades davall el mateix contracte (obra 
principal, senyalització, tanques, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, 
obres auxiliars, etc...). 

- Conservació de les obres 

Es defineix com a conservació de l’obra, els treballs de neteja, acabat, així com la de la 
resta de treballs que siguen necessaris per a mantindré les obres en perfecte estat de 
funcionament i vigilància. 

 - Conservació durant l’execució de les obres 

El contractista està obligat a conservar, durant la seua execució i fins a la seua 
recepció, totes les unitats d’obra que integren el Projecte o modificacions autoritzades 
del mateix, així com les instal·lacions provisionals, senyalitzacions existents i 
senyalitzacions d’obra i elements auxiliars, mantenint en bones condicions. 

Els treballs de conservació durant l’execució de les obres no seran abonades, atès que 
es troben inclosos en els preus unitaris. 

- Conservació durant el termini de garantia 

 El contractista està obligat a la conservació de les obres durant el termini de garantia 
de les mateixes, havent de realitzar tots els treballs que siguen necessaris per a 
mantindré les obres en bones condicions i perfecte estat de funcionament.  

Les despeses corresponents a este capítol estan consignats en els preus unitaris, per 
la qual cosa no són d’abonament directe. 
- Obra completa 

En compliment de l’article 13.3 de la vigent Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic (LLCSP), es fa constar que aquest projecte tècnic defineix 
una obra completa, susceptible de ser lliurada a l’ús públic, justificada per l’abast i les 
característiques de l’obra. 
 

Almoines, Setembre de 2.018 
L’Enginyer Tècnic Municipal 

Col·legiat núm. 4.194 C.O.I.T.I.G.V. 

 

 

J. Antonio Juan Llácer 

A_Juan
Mi Firma
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PRESSUPOSTOS 
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II.7 PRESSUPOSTOS. 

II.7.1 QUADRE DE PREUS MÀ D’OBRA. 

II.7.2 QUADRE DE PREUS MAQUINARIA. 

II.7.3 QUADRE DE PREUS MATERIALS. 

II.7.4 QUADRE DE PREUS AUXILIARS. 

II.7.5 QUADRE DE PREUS UNITARIS. (QUADRE PREUS Nº 1) 

II.7.6 QUADRE DE PREUS DESCOMPOSTOS. (QUADRE PREUS Nº 2) 

II.7.7 ESTAT MEDICIONS I APLICACIÓ DE PREUS. 

II.7.4 RESUMENT DEL PRESSUPOST. 

II.7.4.1 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL. 

II.7.4.2 PRESSUPOST CONEIXIMENT DE L’ADMINISTRACIO. 
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QUADRE DE PREUS MÀ D’OBRA, MAQUINARIA, MATERIALS I 

AUXILIARS 

 



Cuadro de mano de obra

1 Oficial 1° electricidad. 15,96 5,090 h 81,24
2 Oficial 1° metal. 15,96 7,907 h 126,20
3 Especialista metal. 15,46 7,905 h 122,21
4 Oficial 1ª electricista 11,90 1,604 H 19,09
5 Ayudante electricista 11,02 1,603 H 17,67

Importe total: 366,41

Almoines, septiembre de 2018
El Ingeniero Técnico Municipal

J. Antonio Juan Llácer

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)

INSTAL.LACIONS ELÈCTRICA, D'ENLLUMENAT I CLIMATITZACIÓ GIMNÀS "LA SEDA". ALMOINES Página 1

A_Juan
Mi Firma



Cuadro de materiales

1 Doble línea precargada de refrigerante con
acoplamiento rápido, de 8m de longitud con
una capacidad calorífica de 7000/7350
frig/h, para consola remota de condensación
por aire con bomba de calor aire-aire. 90,16 5,000 u 450,80

2 Conjunto de materiales para instalación y
colocación de consolas de sistema partido y
consolas compactas de tamaño mediano
(480x450mm), formado por soportes, tuercas,
arandelas, tacos metálicos y
antivibradores. 40,94 5,000 u 204,70

3 Unidad acondicionadora partida del tipo
split cassette, con sistema inverter, marca
General modelo AUG24UIA-LR o similar, con
una potencia frigorífica de 5.848 Fr/h y
calorífica de 6.880 Kcal/h. 1.123,96 3,000 u 3.371,88

4 Unidad acondicionadora partida del tipo
split cassette, con sistema inverter, marca
General modelo AUG36UIA-LR o similar, con
una potencia frigorífica de 8.600 Fr/h y
calorífica de 9.632 Kcal/h 1.593,97 2,000 u 3.187,94

5 Caja de distribución de superficie de
material autoextinguible con un grado de
protección IP40, con una capacidad para 18
pequeños interruptores automáticos
bipolares de 36mm de anchura y con un
interruptor de control de potencia
trifásico, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 88,09 1,000 u 88,09

6 Cable rígido de cobre de 1x6mm2 de sección
y de tensión nominal 450/750 V H07V-R con
aislamiento de PVC, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 1,50 375,000 m 562,50

7 Cable flexible de cobre de 1x1.5mm2 de
sección y de tensión nominal 450/750 V
H07V-K con aislamiento de PVC, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 0,31 375,000 m 116,25

8 Cable flexible de cobre de 14x2.5mm2 de
sección y de tensión nominal 0.6/1kV, tipo
VV, con aislamiento y cubierta de PVC,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 8,80 35,000 m 308,00

9 Tubo flexible corrugado simple de PVC de
16mm de diámetro nominal para empotrar con
un grado de protección mecánica 5, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 0,21 375,000 m 78,75

10 Interruptor magnetotérmico automático de
intensidad nominal 10 A, bipolar, de hasta
400V, con curva de disparo tipo B y poder
de corte de 6 kA, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 26,47 3,000 u 79,41

11 Interruptor magnetotérmico automático de
intensidad nominal 16 A, bipolar, de hasta
400V, con curva de disparo tipo B y poder
de corte de 6 kA, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 26,97 10,000 u 269,70

12 Interruptor magnetotérmico automático de
intensidad nominal 20 A, bipolar, de hasta
400V, con curva de disparo tipo B y poder
de corte de 6 kA, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 27,77 3,000 u 83,31

13 Interruptor magnetotérmico automático de
intensidad nominal 32 A, bipolar, de hasta
400V, con curva de disparo tipo B y poder
de corte de 6 kA, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 29,96 5,000 u 149,80

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
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14 Interruptor magnetotérmico automático de
intensidad nominal 50 A, tetrapolar, de
hasta 400V, con curva de disparo tipo C y
poder de corte de 10 kA, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 99,90 1,000 u 99,90

15 Interruptor diferencial de intensidad
nominal 40 A., bipolar, con intensidad
nominal de defecto 30 mA, clase AC, para
corrientes diferenciales alternas
senoidales ordinarias, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 72,52 6,000 u 435,12

16 Downlight para empotrar en falsos techos de
diámetro exterior 85 mm de aleación de
aluminio con lámpara halógena dicroica de
50 W, tensión 220 V, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 38,49 4,000 u 153,96

17 Downlight para empotrar en falsos techos de
diámetro exterior 85 mm de aleación de
aluminio con lámpara halógena dicroica de
50 W, tensión 220 V, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 30,18 2,000 u 60,36

18 Tubo de PVC para unión por junta pegada,
diámetro nominal 20mm, 16 atmósferas de
presión de trabajo . Con marcado AENOR.
Según las normas UNE-EN 1329-1:1999. 0,45 375,000 m 168,75

19 Conductor rígido 750V;2,5mm (Cu) 0,13 15,000 Ml 1,95
20 Tubo PVC corrugado D=16mm 0,04 1,000 Ml 0,04

Importe total: 9.871,21

Almoines, septiembre de 2018
El Ingeniero Técnico Municipal

J. Antonio Juan Llácer

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
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Cuadro de precios auxiliares

1 u de Downlight para empotrar en falsos techos de diámetro
exterior 85mm de aleación de aluminio con lámpara halógena
dicroica de 50 W, tensión 230 V,  instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 15,96 0,598 9,54
PILI.7a u led 38,49 1,000 38,49
% % Costes Directos Complementarios 48,03 2,000 0,96

Importe: 48,99

Almoines, septiembre de 2018
El Ingeniero Técnico Municipal

J. Antonio Juan Llácer

Nº Designación Importe
(Euros)
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Cuadro de precios nº 1

1 ELECTRICIDAD

1.1 u Ampliación de CGD existente instalando la
protección de la línea del cuadro secundario del
gimnasio formada por IGA 4x50A-6KA, señalado en
el plano del esquema unifilar, totalmente instalado. 238,12 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO

EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

1.2 ml Circuito para gimnasio desde CGD existente
hasta Cuadro Secundario a instalar en el local,
formado por cable tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 KV 5G16
Cu mm2 UNE 21123 instalado en montaje
empotrado bajo tubo flexible, con resistencia a la
compresión 250/450N UNE-EN 50.086-2-4) de
40mm. de diámetro, en sistema trifásico, instalado. 20,59 VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.3 u Cuadro secundario CS para gimnasio, envolvente
según UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3 con grado
de protección IP-30 (UNE 20.324) e IK07 UNE-EN
50.102 y con los siguientes elementos de mando y
protección: IGA 4x50A-6KA; 5 interruptores
magnetotérmicos 2x32A; 6 diferenciales 2X40A 30
mA; 3 PIAS 10A(1+N); 10 PIAS 16A(1+N), 3 PIAS
20A(1+N), señalados en el plano del esquema
unifilar, totalmente instalado. 1.301,44 MIL TRESCIENTOS UN EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.4 u Cuadro de interruptores de encendidos de los
diferentes circuitos, según plan ode planta,
totalmente instalado, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 133,10 CIENTO TREINTA Y TRES EUROS

CON DIEZ CÉNTIMOS

1.5 u Circuito monofásico desde Cuadro Secundario
hasta las tomas de corriente (dobles) de 16A del
local, instalada con cable de cobre manguera tipo
RZ1-K (AS) 0,6/1KV de sección 3G2,5 mm2, UNE
21123en montaje superficial, bajo tubo rígido tipo
4321 no propagador de la llama de 16 mm de
diámetro, con los circuitos señalados en el
esquema eléctrico y la disposición del plano de
planta incluidas los conjuntos de dos bases de
tomas de corriente superficiales, con tapas de
seguridad totalmente instalado, incluso parte
proporcional de las cajas de derivación. 44,00 CUARENTA Y CUATRO EUROS

1.6 u Instalación para el motor del cerramiento de la
puerta acceso, instalado con cable de cobre
manguera tipo RZ1-K (AS) 0,6/1KV 3G de 2,5mm2
de sección, UNE 21123 bajo tubo rígido tipo 4321
no propagador de la llama UNE-EN 50.086-2-2 de
20 mm de diámetro, en montaje superficial, en
sistema monofásico desde el cuadro general de
distribución hasta el motor ubicado en la puerta del
local, incluso cajas de registro y regletas de
conexión. 40,72 CUARENTA EUROS CON SETENTA

Y DOS CÉNTIMOS

1.7 u Preinstalación para la alarma antirrobo del local,
instalada con cable de cobre manguera tipo RZ1-K
(AS) 0,6/1KV 3G1,5 mm2 UNE 21123 instalada
bajo tubo rígido tipo 4321 no propagador de la
llama UNE-EN 50.086-2-2 de 16 mm de diametro. 35,12 TREINTA Y CINCO EUROS CON

DOCE CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación
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1.8 u Instalación para zona vestuarios, instalada con
cable de cobre manguera tipo RZ1-K (AS) 0,6/1KV
3G1,5 mm2 UNE 21123 instalada bajo tubo rígido
tipo 4321 no propagador de la llama UNE-EN
50.086-2-2 de 16 mm de diámetro, totalmente
instalada. 285,62 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO

EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

2 ALUMBRADO

2.1 u Punto de luz para alumbrado general del local
instalado con cable de cobre manguera tipo RZ1-K
(AS) 0,6/1KV sección 3G1,5 mm2 UNE 21123
instalado en montaje superficial, bajo tubo rígido
tipo 4321 no propagador de la llama UNE-EN
50.086-2-2 de 16 mm de diámetro, para luminaria
tipo proyector tecnologia LED de 40W, instalada a 6
metros de altura, cierre hermético acristalado,
incluso fijación la estructura de la nave y cajas
derivación, totalmente instalado. 72,78 SETENTA Y DOS EUROS CON

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.2 u Punto de luz empotrado en aseos, instalado con
cable de cobre monofásico con un aislamiento de
tensión nominal de 450/750 V formada por
fase+neutro+tierra de 1.5mm2 de sección, bajo
tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de
13.5mm de diámetro y luminaria de 1.2m con tubos
de tecnologia LED de 2x18W, totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 52,09 CINCUENTA Y DOS EUROS CON

NUEVE CÉNTIMOS

2.3 u Punto de luz en aseos a instalar sobre los
espejos, instalado con cable de cobre monofásico
con un aislamiento de tensión nominal de 450/750
V formada por fase+neutro+tierra de 1.5mm2 de
sección, bajo tubo flexible corrugado de doble capa
de PVC de 13.5mm de diámetro y luminaria de
1.2m con tubos de tecnologia LED de 1x18W,
totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 33,52 TREINTA Y TRES EUROS CON

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

2.4 u Punto luz de emergencia y señalización, instalado
con cable de cobre manguera tipo RZ1-K (AS)
0,6/1KV 3G1,5 mm2 UNE 21123 en montaje
superficial, bajo tubo rígido tipo 4321 no propagador
de la llama UNE-EN 50.086-2-2 de 16 mm de
diametro, con aparato autónomo de 300 lumenes,
lampara fluorescente, con las siguientes
caracteristicas: 220V/60m2/1h, incluso parte
proporcional de las cajas de derivación, totalmente
instalada. 42,32 CUARENTA Y DOS EUROS CON

TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

2.5 u Punto luz de emergencia y señalización, instalado
con cable de cobre manguera tipo RZ1-K (AS)
0,6/1KV 3G1,5 mm2 UNE 21123 en montaje
superficial, bajo tubo rígido tipo 4321 no propagador
de la llama UNE-EN 50.086-2-2 de 16 mm de
diametro, con aparato autónomo de 150 lúmenes,
lámpara fluorescente, con las siguientes
características: 220V/30m2/1h, incluso parte
proporcional de las cajas de derivación, totalmente
instalada. 31,28 TREINTA Y UN EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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3 CLIMATIZACIÓN Y RENOVACIÓN
AIRE

3.1 u Unidad acondicionadora partida del tipo split
cassette, con sistema inverter, marca General
modelo AUG24UIA-LR o similar, con una potencia
frigorífica de 5.848 Fr/h y calorífica de 6.880 Kcal/h,
incluso interconexión frigorífica entre unidad
condensadora y evaporadora a base de tubo de
cobre aislado con armaflex, soporte con elementos
antivibratorios, pequeño material, soldadura,
conexión a desagüe de condensados. Instalación y
puesta en marcha y conforme a las
especificaciones dispuestas en la ITE 04.7 del RITE
y en la norma UNE-EN 14511, comprobado y en
correcto funcionamiento según Decreto 173/2000
del Gobierno Valenciano. 1.630,09 MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS

CON NUEVE CÉNTIMOS

3.2 u Unidad acondicionadora partida del tipo split
cassette, con sistema inverter, marca General
modelo AUG36UIA-LR o similar, con una potencia
frigorífica de 8.600 Fr/h y calorífica de 9.632 Kcal/h,
incluso interconexión frigorífica entre unidad
condensadora y evaporadora a base de tubo de
cobre aislado con armaflex, soporte con elementos
antivibratorios, pequeño material, soldadura,
conexión a desagüe de condensados. Instalación y
puesta en marcha y conforme a las
especificaciones dispuestas en la ITE 04.7 del RITE
y en la norma UNE-EN 14511, comprobado y en
correcto funcionamiento según Decreto 173/2000
del Gobierno Valenciano. 2.123,90 DOS MIL CIENTO VEINTITRES

EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

3.3 u Unidad de filtración de aire modelo Slimfilter de
Mundoclima o similar 300/600; 7/7; 4P; 1/5 CV, con
filtros F7 según RITE IDA3/ODA2, incluso soporte
con elementos antivibratorios. Instalación y puesta
en marcha, comprobado y en correcto
funcionamiento. 793,72 SETECIENTOS NOVENTA Y TRES

EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

3.4 m2 Conducto para la impulsión del aire tratado al
exterior, construido con panel de fibra de vidrio de
alta densidad Climaver PlusR. 31,36 TREINTA Y UN EUROS CON

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

3.5 m Tubo helicoidal construido de chapa de 300mm
de diámetro para impulsión de aire al interior,
incluso tapa final, bridas de unión y abrazaderas,
según plano de planta. 14,79 CATORCE EUROS CON SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

3.6 u Conjunto de tres toberas fabricadas en PVC,
incluso guía para acople para tubo circular de
300mm. 19,61 DIECINUEVE EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS

3.7 u Rejilla construida de 700x300mm en aluminio
extruido para impulsión y absorción del aire
exterior. 13,09 TRECE EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS

3.8 u Rejilla de sobrepresión de 700x300mm para
entrada del aire exterior. 10,05 DIEZ EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

4 SEGURIDAD Y SALUD

Cuadro de precios nº 1
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4.1 u Seguridad y salud (protecciones individuales,
colectivas y servicios) en toda la obra de acuerdo
con el Estudio Básico de Seguridad y Salud
redactado por técnico competente para este fin. 84,56 OCHENTA Y CUATRO EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Almoines, septiembre de 2018
El Ingeniero Técnico Municipal

J. Antonio Juan Llácer
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar

obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse

la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 ampliacio… u Ampliación de CGD existente instalando la protección de la

línea del cuadro secundario del gimnasio formada por IGA

4x50A-6KA, señalado en el plano del esquema unifilar,

totalmente instalado.

(Sin clasificar)
Ampliacion_CGD 1,000 u 231,18 231,18
Costes indirectos 6,94

Total por u: 238,12

Son DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por u

2 conducto m2 Conducto para la impulsión del aire tratado al exterior,

construido con panel de fibra de vidrio de alta densidad

Climaver PlusR.

(Sin clasificar)
conducto 1,000 m2 30,45 30,45
Costes indirectos 0,91

Total por m2: 31,36

Son TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por m2

3 cuadro_in… u Cuadro de interruptores de encendidos de los diferentes

circuitos, según plan ode planta, totalmente instalado, según el

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

(Sin clasificar)
cuadro_int_enc 1,000 u 129,22 129,22
Costes indirectos 3,88

Total por u: 133,10

Son CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por u

4 EICA.6ba u Unidad acondicionadora partida del tipo split cassette, con

sistema inverter, marca General modelo AUG24UIA-LR o similar,

con una potencia frigorífica de 5.848 Fr/h y calorífica de 6.880

Kcal/h, incluso interconexión frigorífica entre unidad

condensadora y evaporadora a base de tubo de cobre aislado

con armaflex, soporte con elementos antivibratorios, pequeño

material, soldadura, conexión a desagüe de condensados.

Instalación y puesta en marcha y conforme a las

especificaciones dispuestas en la ITE 04.7 del RITE y en la

norma UNE-EN 14511, comprobado y en correcto

funcionamiento según Decreto 173/2000 del Gobierno

Valenciano.

(Mano de obra)
Oficial 1ª metal 1,581 h 15,96 25,23
Especialista metal 1,581 h 15,46 24,44

(Materiales)
Db lin prcrg refri 8m 7000frig/h 1,000 u 90,16 90,16
Cjto mat ins consl medn 480x450 1,000 u 40,94 40,94
Cjto splt p/tch 1,000 u 1.123,96 1.123,96
Cable Cu rígido 450/750V 1x6 75,000 m 1,50 112,50
Cable Cu flexible 450/750V 1x1.5 75,000 m 0,31 23,25
Cable cobre VV 0.6/1kV 14x2.5mm2 7,000 m 8,80 61,60
Tubo flexible PVC 16mm 75,000 m 0,21 15,75
Tb PVC jnt peg ø20 16atm 75,000 m 0,45 33,75

Importe
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(Medios auxiliares) 31,03
Costes indirectos 47,48

Total por u: 1.630,09

Son MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por u

5 EICA.6bab u Unidad acondicionadora partida del tipo split cassette, con

sistema inverter, marca General modelo AUG36UIA-LR o similar,

con una potencia frigorífica de 8.600 Fr/h y calorífica de 9.632

Kcal/h, incluso interconexión frigorífica entre unidad

condensadora y evaporadora a base de tubo de cobre aislado

con armaflex, soporte con elementos antivibratorios, pequeño

material, soldadura, conexión a desagüe de condensados.

Instalación y puesta en marcha y conforme a las

especificaciones dispuestas en la ITE 04.7 del RITE y en la

norma UNE-EN 14511, comprobado y en correcto

funcionamiento según Decreto 173/2000 del Gobierno

Valenciano.

(Mano de obra)
Oficial 1ª metal 1,582 h 15,96 25,25
Especialista metal 1,581 h 15,46 24,44

(Materiales)
Db lin prcrg refri 8m 7000frig/h 1,000 u 90,16 90,16
Cjto mat ins consl medn 480x450 1,000 u 40,94 40,94
Cjto splt p/tch 1,000 u 1.593,97 1.593,97
Cable Cu rígido 450/750V 1x6 75,000 m 1,50 112,50
Cable Cu flexible 450/750V 1x1.5 75,000 m 0,31 23,25
Cable cobre VV 0.6/1kV 14x2.5mm2 7,000 m 8,80 61,60
Tubo flexible PVC 16mm 75,000 m 0,21 15,75
Tb PVC jnt peg ø20 16atm 75,000 m 0,45 33,75
(Medios auxiliares) 40,43
Costes indirectos 61,86

Total por u: 2.123,90

Son DOS MIL CIENTO VEINTITRES EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por u

6 EIEM22aaac u Punto de luz empotrado en aseos, instalado con cable de

cobre monofásico con un aislamiento de tensión nominal de

450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 1.5mm2 de sección,

bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de 13.5mm

de diámetro y luminaria de 1.2m con tubos de tecnologia LED de

2x18W, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de

funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja

Tensión 2002.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 0,695 h 15,96 11,09

(Materiales)
led 1,000 u 38,49 38,49
(Medios auxiliares) 0,99
Costes indirectos 1,52

Total por u: 52,09

Son CINCUENTA Y DOS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por u
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7 EIEM22aa… u Punto de luz en aseos a instalar sobre los espejos, instalado

con cable de cobre monofásico con un aislamiento de tensión

nominal de 450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 1.5mm2

de sección, bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC

de 13.5mm de diámetro y luminaria de 1.2m con tubos de

tecnologia LED de 1x18W, totalmente instalado, conectado y en

correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento

Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 0,108 h 15,96 1,72

(Materiales)
led 1,000 u 30,18 30,18
(Medios auxiliares) 0,64
Costes indirectos 0,98

Total por u: 33,52

Son TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por u

8 filtra_aire u Unidad de filtración de aire modelo Slimfilter de Mundoclima o

similar 300/600; 7/7; 4P; 1/5 CV, con filtros F7 según RITE

IDA3/ODA2, incluso soporte con elementos antivibratorios.

Instalación y puesta en marcha, comprobado y en correcto

funcionamiento.

(Sin clasificar)
filtra_aire 1,000 u 770,60 770,60
Costes indirectos 23,12

Total por u: 793,72

Son SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por u

9 Instal_aseos u Instalación para zona vestuarios, instalada con cable de cobre

manguera tipo RZ1-K (AS) 0,6/1KV 3G1,5 mm2 UNE 21123

instalada bajo tubo rígido tipo 4321 no propagador de la llama

UNE-EN 50.086-2-2 de 16 mm de diámetro, totalmente instalada.

(Sin clasificar)
Instal_aseos 1,000 u 277,30 277,30
Costes indirectos 8,32

Total por u: 285,62

Son DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por u

10 P2 ml Circuito para gimnasio desde CGD existente hasta Cuadro

Secundario a instalar en el local, formado por cable tipo RZ1-K

(AS) 0,6/1 KV 5G16 Cu mm2 UNE 21123 instalado en montaje

empotrado bajo tubo flexible, con resistencia a la compresión

250/450N UNE-EN 50.086-2-4) de 40mm. de diámetro, en sistema

trifásico, instalado.

(Sin clasificar)
Circuito gimnasio 1,000 ml 19,99 19,99
Costes indirectos 0,60

Total por ml: 20,59

Son VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ml
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11 PB u Seguridad y salud (protecciones individuales, colectivas y

servicios) en toda la obra de acuerdo con el Estudio Básico de

Seguridad y Salud redactado por técnico competente para este

fin.

(Sin clasificar)
Seguridad y Salud. 1,000 u 82,10 82,10
Costes indirectos 2,46

Total por u: 84,56

Son OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por u

12 preinstl u Preinstalación para la alarma antirrobo del local, instalada con

cable de cobre manguera tipo RZ1-K (AS) 0,6/1KV 3G1,5 mm2

UNE 21123 instalada bajo tubo rígido tipo 4321 no propagador

de la llama UNE-EN 50.086-2-2 de 16 mm de diametro.

(Sin clasificar)
Instalación alarma antirrobo 1,000 u 34,10 34,10
Costes indirectos 1,02

Total por u: 35,12

Son TREINTA Y CINCO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por u

13 rejilla u Rejilla construida de 700x300mm en aluminio extruido para

impulsión y absorción del aire exterior.

(Sin clasificar)
rejilla 1,000 u 12,71 12,71
Costes indirectos 0,38

Total por u: 13,09

Son TRECE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por u

14 rejilla_sob… u Rejilla de sobrepresión de 700x300mm para entrada del aire

exterior.

(Sin clasificar)
rej sobre 1,000 u 9,76 9,76
Costes indirectos 0,29

Total por u: 10,05

Son DIEZ EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por u

15 toberas u Conjunto de tres toberas fabricadas en PVC, incluso guía para

acople para tubo circular de 300mm.

(Sin clasificar)
toberas 1,000 u 19,04 19,04
Costes indirectos 0,57

Total por u: 19,61

Son DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por u
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16 tomas.corrt u Circuito monofásico desde Cuadro Secundario hasta las

tomas de corriente (dobles) de 16A del local, instalada con cable

de cobre manguera tipo RZ1-K (AS) 0,6/1KV de sección 3G2,5

mm2, UNE 21123en montaje superficial, bajo tubo rígido tipo

4321 no propagador de la llama de 16 mm de diámetro, con los

circuitos señalados en el esquema eléctrico y la disposición del

plano de planta incluidas los conjuntos de dos bases de tomas

de corriente superficiales, con tapas de seguridad totalmente

instalado, incluso parte proporcional de las cajas de derivación.

(Sin clasificar)
Circuito toma corriente mono 1,000 u 42,72 42,72
Costes indirectos 1,28

Total por u: 44,00

Son CUARENTA Y CUATRO EUROS por u

17 tubo_helic m Tubo helicoidal construido de chapa de 300mm de diámetro

para impulsión de aire al interior, incluso tapa final, bridas de

unión y abrazaderas, según plano de planta.

(Sin clasificar)
tubo_helic 1,000 m 14,36 14,36
Costes indirectos 0,43

Total por m: 14,79

Son CATORCE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m

18 U35036 u Cuadro secundario CS para gimnasio, envolvente según UNE

20.451 y UNE-EN 60.439-3 con grado de protección IP-30 (UNE

20.324) e IK07 UNE-EN 50.102 y con los siguientes elementos de

mando y protección: IGA 4x50A-6KA; 5 interruptores

magnetotérmicos 2x32A; 6 diferenciales 2X40A 30 mA; 3 PIAS

10A(1+N); 10 PIAS 16A(1+N), 3 PIAS 20A(1+N), señalados en el

plano del esquema unifilar, totalmente instalado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 2,094 h 15,96 33,42

(Materiales)
Caja distribución trif 18 s 1,000 u 88,09 88,09
Intr mgnt 10A bip B 6KA 3,000 u 26,47 79,41
Intr mgnt 16A bip B 6KA 10,000 u 26,97 269,70
Intr mgnt 20A bip B 6KA 3,000 u 27,77 83,31
Intr mgnt 32A bip B 6KA 5,000 u 29,96 149,80
Intr mgnt 50A tetrap C 10KA 1,000 u 99,90 99,90
Intr difl 40A bip 30mA 6,000 u 72,52 435,12
(Medios auxiliares) 24,78
Costes indirectos 37,91

Total por u: 1.301,44

Son MIL TRESCIENTOS UN EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por u

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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19 U350392 u Instalación para el motor del cerramiento de la puerta acceso,

instalado con cable de cobre manguera tipo RZ1-K (AS) 0,6/1KV

3G de 2,5mm2 de sección, UNE 21123 bajo tubo rígido tipo 4321

no propagador de la llama UNE-EN 50.086-2-2 de 20 mm de

diámetro, en montaje superficial, en sistema monofásico desde

el cuadro general de distribución hasta el motor ubicado en la

puerta del local, incluso cajas de registro y regletas de

conexión.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista 1,604 H 11,90 19,09
Ayudante electricista 1,603 H 11,02 17,67

(Materiales)
Conductor rígido 750V;2,5mm (Cu) 15,000 Ml 0,13 1,95
Tubo PVC corrugado D=16mm 1,000 Ml 0,04 0,04
(Medios auxiliares) 0,78
Costes indirectos 1,19

Total por u: 40,72

Son CUARENTA EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por u

20 U36012 u Punto de luz para alumbrado general del local instalado con

cable de cobre manguera tipo RZ1-K (AS) 0,6/1KV sección 3G1,5

mm2 UNE 21123 instalado en montaje superficial, bajo tubo

rígido tipo 4321 no propagador de la llama UNE-EN 50.086-2-2 de

16 mm de diámetro, para luminaria tipo proyector tecnologia

LED de 40W, instalada a 6 metros de altura, cierre hermético

acristalado, incluso fijación la estructura de la nave y cajas

derivación, totalmente instalado.

(Sin clasificar)
Punto de luz alumbrado general 1,000 u 70,66 70,66
Costes indirectos 2,12

Total por u: 72,78

Son SETENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por u

21 U38107 u Punto luz de emergencia y señalización, instalado con cable

de cobre manguera tipo RZ1-K (AS) 0,6/1KV 3G1,5 mm2 UNE

21123 en montaje superficial, bajo tubo rígido tipo 4321 no

propagador de la llama UNE-EN 50.086-2-2 de 16 mm de

diametro, con aparato autónomo de 300 lumenes, lampara

fluorescente, con las siguientes caracteristicas: 220V/60m2/1h,

incluso parte proporcional de las cajas de derivación, totalmente

instalada.

(Sin clasificar)
Punto luz emergencia 300 lum/60m2 1,000 u 41,09 41,09
Costes indirectos 1,23

Total por u: 42,32

Son CUARENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por u

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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22 U38107.60 u Punto luz de emergencia y señalización, instalado con cable

de cobre manguera tipo RZ1-K (AS) 0,6/1KV 3G1,5 mm2 UNE

21123 en montaje superficial, bajo tubo rígido tipo 4321 no

propagador de la llama UNE-EN 50.086-2-2 de 16 mm de

diametro, con aparato autónomo de 150 lúmenes, lámpara

fluorescente, con las siguientes características: 220V/30m2/1h,

incluso parte proporcional de las cajas de derivación, totalmente

instalada.

(Sin clasificar)
Punto luz emergencia 150 lum/30m2 1,000 u 30,37 30,37
Costes indirectos 0,91

Total por u: 31,28

Son TREINTA Y UN EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por u

Almoines, septiembre de 2018
El Ingeniero Técnico Municipal

J. Antonio Juan Llácer

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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1.1 U Ampliación de CGD existente instalando la protección de la línea del cuadro secundario del

gimnasio formada por IGA 4x50A-6KA, señalado en el plano del esquema unifilar, totalmente

instalado.

Total u  ......: 1,000

1.2 Ml Circuito para gimnasio desde CGD existente hasta Cuadro Secundario a instalar en el local,

formado por cable tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 KV 5G16 Cu mm2 UNE 21123 instalado en montaje

empotrado bajo tubo flexible, con resistencia a la compresión 250/450N UNE-EN 50.086-2-4) de

40mm. de diámetro, en sistema trifásico, instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 3,00 6,000subida y bajada a bandeja
1 28,00 28,000

34,000 34,000

Total ml  ......: 34,000

1.3 U Cuadro secundario CS para gimnasio, envolvente según UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3 con

grado de protección IP-30 (UNE 20.324) e IK07 UNE-EN 50.102 y con los siguientes elementos

de mando y protección: IGA 4x50A-6KA; 5 interruptores magnetotérmicos 2x32A; 6

diferenciales 2X40A 30 mA; 3 PIAS 10A(1+N); 10 PIAS 16A(1+N), 3 PIAS 20A(1+N), señalados en

el plano del esquema unifilar, totalmente instalado.

Total u  ......: 1,000

1.4 U Cuadro de interruptores de encendidos de los diferentes circuitos, según plan ode planta,

totalmente instalado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total u  ......: 1,000

1.5 U Circuito monofásico desde Cuadro Secundario hasta las tomas de corriente (dobles) de 16A del

local, instalada con cable de cobre manguera tipo RZ1-K (AS) 0,6/1KV de sección 3G2,5 mm2,

UNE 21123en montaje superficial, bajo tubo rígido tipo 4321 no propagador de la llama de 16

mm de diámetro, con los circuitos señalados en el esquema eléctrico y la disposición del plano

de planta incluidas los conjuntos de dos bases de tomas de corriente superficiales, con tapas

de seguridad totalmente instalado, incluso parte proporcional de las cajas de derivación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 20,000tomas corriente dobles

20,000 20,000

Total u  ......: 20,000

1.6 U Instalación para el motor del cerramiento de la puerta acceso, instalado con cable de cobre

manguera tipo RZ1-K (AS) 0,6/1KV 3G de 2,5mm2 de sección, UNE 21123 bajo tubo rígido tipo

4321 no propagador de la llama UNE-EN 50.086-2-2 de 20 mm de diámetro, en montaje

superficial, en sistema monofásico desde el cuadro general de distribución hasta el motor

ubicado en la puerta del local, incluso cajas de registro y regletas de conexión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000puerta acceso 1

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

1.7 U Preinstalación para la alarma antirrobo del local, instalada con cable de cobre manguera tipo

RZ1-K (AS) 0,6/1KV 3G1,5 mm2 UNE 21123 instalada bajo tubo rígido tipo 4321 no propagador

de la llama UNE-EN 50.086-2-2 de 16 mm de diametro.

Total u  ......: 1,000

1.8 U Instalación para zona vestuarios, instalada con cable de cobre manguera tipo RZ1-K (AS)

0,6/1KV 3G1,5 mm2 UNE 21123 instalada bajo tubo rígido tipo 4321 no propagador de la llama

UNE-EN 50.086-2-2 de 16 mm de diámetro, totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000vestuario femenino
1 1,000vestuario masculino

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

Presupuesto parcial nº 1 ELECTRICIDAD

Nº Ud Descripción Medición

INSTAL.LACIONS ELÈCTRICA, D'ENLLUMENAT I CLIMATITZACIÓ GIMNÀS "LA SEDA". ALMOINES Página 1



2.1 U Punto de luz para alumbrado general del local instalado con cable de cobre manguera tipo

RZ1-K (AS) 0,6/1KV sección 3G1,5 mm2 UNE 21123 instalado en montaje superficial, bajo tubo

rígido tipo 4321 no propagador de la llama UNE-EN 50.086-2-2 de 16 mm de diámetro, para

luminaria tipo proyector tecnologia LED de 40W, instalada a 6 metros de altura, cierre hermético

acristalado, incluso fijación la estructura de la nave y cajas derivación, totalmente instalado.

Total u  ......: 24,000

2.2 U Punto de luz empotrado en aseos, instalado con cable de cobre monofásico con un aislamiento

de tensión nominal de 450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 1.5mm2 de sección, bajo

tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de 13.5mm de diámetro y luminaria de 1.2m con

tubos de tecnologia LED de 2x18W, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de

funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total u  ......: 4,000

2.3 U Punto de luz en aseos a instalar sobre los espejos, instalado con cable de cobre monofásico

con un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 1.5mm2

de sección, bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de 13.5mm de diámetro y

luminaria de 1.2m con tubos de tecnologia LED de 1x18W, totalmente instalado, conectado y en

correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total u  ......: 2,000

2.4 U Punto luz de emergencia y señalización, instalado con cable de cobre manguera tipo RZ1-K

(AS) 0,6/1KV 3G1,5 mm2 UNE 21123 en montaje superficial, bajo tubo rígido tipo 4321 no

propagador de la llama UNE-EN 50.086-2-2 de 16 mm de diametro, con aparato autónomo de 300

lumenes, lampara fluorescente, con las siguientes caracteristicas: 220V/60m2/1h, incluso parte

proporcional de las cajas de derivación, totalmente instalada.

Total u  ......: 13,000

2.5 U Punto luz de emergencia y señalización, instalado con cable de cobre manguera tipo RZ1-K

(AS) 0,6/1KV 3G1,5 mm2 UNE 21123 en montaje superficial, bajo tubo rígido tipo 4321 no

propagador de la llama UNE-EN 50.086-2-2 de 16 mm de diametro, con aparato autónomo de 150

lúmenes, lámpara fluorescente, con las siguientes características: 220V/30m2/1h, incluso parte

proporcional de las cajas de derivación, totalmente instalada.

Total u  ......: 2,000

Presupuesto parcial nº 2 ALUMBRADO

Nº Ud Descripción Medición
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3.1 U Unidad acondicionadora partida del tipo split cassette, con sistema inverter, marca General

modelo AUG24UIA-LR o similar, con una potencia frigorífica de 5.848 Fr/h y calorífica de 6.880

Kcal/h, incluso interconexión frigorífica entre unidad condensadora y evaporadora a base de

tubo de cobre aislado con armaflex, soporte con elementos antivibratorios, pequeño material,

soldadura, conexión a desagüe de condensados. Instalación y puesta en marcha y conforme a

las especificaciones dispuestas en la ITE 04.7 del RITE y en la norma UNE-EN 14511,

comprobado y en correcto funcionamiento según Decreto 173/2000 del Gobierno Valenciano.

Total u  ......: 3,000

3.2 U Unidad acondicionadora partida del tipo split cassette, con sistema inverter, marca General

modelo AUG36UIA-LR o similar, con una potencia frigorífica de 8.600 Fr/h y calorífica de 9.632

Kcal/h, incluso interconexión frigorífica entre unidad condensadora y evaporadora a base de

tubo de cobre aislado con armaflex, soporte con elementos antivibratorios, pequeño material,

soldadura, conexión a desagüe de condensados. Instalación y puesta en marcha y conforme a

las especificaciones dispuestas en la ITE 04.7 del RITE y en la norma UNE-EN 14511,

comprobado y en correcto funcionamiento según Decreto 173/2000 del Gobierno Valenciano.

Total u  ......: 2,000

3.3 U Unidad de filtración de aire modelo Slimfilter de Mundoclima o similar 300/600; 7/7; 4P; 1/5 CV,

con filtros F7 según RITE IDA3/ODA2, incluso soporte con elementos antivibratorios.

Instalación y puesta en marcha, comprobado y en correcto funcionamiento.

Total u  ......: 1,000

3.4 M2 Conducto para la impulsión del aire tratado al exterior, construido con panel de fibra de vidrio

de alta densidad Climaver PlusR.

Total m2  ......: 3,000

3.5 M Tubo helicoidal construido de chapa de 300mm de diámetro para impulsión de aire al interior,

incluso tapa final, bridas de unión y abrazaderas, según plano de planta.

Total m  ......: 34,000

3.6 U Conjunto de tres toberas fabricadas en PVC, incluso guía para acople para tubo circular de

300mm.

Total u  ......: 12,000

3.7 U Rejilla construida de 700x300mm en aluminio extruido para impulsión y absorción del aire

exterior.

Total u  ......: 3,000

3.8 U Rejilla de sobrepresión de 700x300mm para entrada del aire exterior.

Total u  ......: 3,000

Presupuesto parcial nº 3 CLIMATIZACIÓN Y RENOVACIÓN AIRE

Nº Ud Descripción Medición
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4.1 U Seguridad y salud (protecciones individuales, colectivas y servicios) en toda la obra de acuerdo

con el Estudio Básico de Seguridad y Salud redactado por técnico competente para este fin.

Total u  ......: 1,000

Almoines, septiembre de 2018
El Ingeniero Técnico Municipal

J. Antonio Juan Llácer

Presupuesto parcial nº 4 SEGURIDAD Y SALUD

Nº Ud Descripción Medición
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1.1 U Ampliación de CGD existente instalando la protección de la línea del cuadro secundario del

gimnasio formada por IGA 4x50A-6KA, señalado en el plano del esquema unifilar, totalmente

instalado.

Total u  ......: 1,000 238,12 238,12

1.2 Ml Circuito para gimnasio desde CGD existente hasta Cuadro Secundario a instalar en el local,

formado por cable tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 KV 5G16 Cu mm2 UNE 21123 instalado en montaje

empotrado bajo tubo flexible, con resistencia a la compresión 250/450N UNE-EN 50.086-2-4)

de 40mm. de diámetro, en sistema trifásico, instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 3,00 6,000subida y bajada a bandeja
1 28,00 28,000

34,000 34,000

Total ml  ......: 34,000 20,59 700,06

1.3 U Cuadro secundario CS para gimnasio, envolvente según UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3 con

grado de protección IP-30 (UNE 20.324) e IK07 UNE-EN 50.102 y con los siguientes elementos

de mando y protección: IGA 4x50A-6KA; 5 interruptores magnetotérmicos 2x32A; 6

diferenciales 2X40A 30 mA; 3 PIAS 10A(1+N); 10 PIAS 16A(1+N), 3 PIAS 20A(1+N), señalados

en el plano del esquema unifilar, totalmente instalado.

Total u  ......: 1,000 1.301,44 1.301,44

1.4 U Cuadro de interruptores de encendidos de los diferentes circuitos, según plan ode planta,

totalmente instalado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total u  ......: 1,000 133,10 133,10

1.5 U Circuito monofásico desde Cuadro Secundario hasta las tomas de corriente (dobles) de 16A

del local, instalada con cable de cobre manguera tipo RZ1-K (AS) 0,6/1KV de sección 3G2,5

mm2, UNE 21123en montaje superficial, bajo tubo rígido tipo 4321 no propagador de la llama

de 16 mm de diámetro, con los circuitos señalados en el esquema eléctrico y la disposición

del plano de planta incluidas los conjuntos de dos bases de tomas de corriente superficiales,

con tapas de seguridad totalmente instalado, incluso parte proporcional de las cajas de

derivación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 20,000tomas corriente dobles

20,000 20,000

Total u  ......: 20,000 44,00 880,00

1.6 U Instalación para el motor del cerramiento de la puerta acceso, instalado con cable de cobre

manguera tipo RZ1-K (AS) 0,6/1KV 3G de 2,5mm2 de sección, UNE 21123 bajo tubo rígido tipo

4321 no propagador de la llama UNE-EN 50.086-2-2 de 20 mm de diámetro, en montaje

superficial, en sistema monofásico desde el cuadro general de distribución hasta el motor

ubicado en la puerta del local, incluso cajas de registro y regletas de conexión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000puerta acceso 1

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 40,72 40,72

1.7 U Preinstalación para la alarma antirrobo del local, instalada con cable de cobre manguera tipo

RZ1-K (AS) 0,6/1KV 3G1,5 mm2 UNE 21123 instalada bajo tubo rígido tipo 4321 no

propagador de la llama UNE-EN 50.086-2-2 de 16 mm de diametro.

Total u  ......: 1,000 35,12 35,12

1.8 U Instalación para zona vestuarios, instalada con cable de cobre manguera tipo RZ1-K (AS)

0,6/1KV 3G1,5 mm2 UNE 21123 instalada bajo tubo rígido tipo 4321 no propagador de la llama

UNE-EN 50.086-2-2 de 16 mm de diámetro, totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000vestuario femenino
1 1,000vestuario masculino

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 285,62 571,24

Total presupuesto parcial nº 1 ELECTRICIDAD : 3.899,80

Presupuesto parcial nº 1 ELECTRICIDAD

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 U Punto de luz para alumbrado general del local instalado con cable de cobre manguera tipo

RZ1-K (AS) 0,6/1KV sección 3G1,5 mm2 UNE 21123 instalado en montaje superficial, bajo

tubo rígido tipo 4321 no propagador de la llama UNE-EN 50.086-2-2 de 16 mm de diámetro,

para luminaria tipo proyector tecnologia LED de 40W, instalada a 6 metros de altura, cierre

hermético acristalado, incluso fijación la estructura de la nave y cajas derivación, totalmente

instalado.

Total u  ......: 24,000 72,78 1.746,72

2.2 U Punto de luz empotrado en aseos, instalado con cable de cobre monofásico con un

aislamiento de tensión nominal de 450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 1.5mm2 de

sección, bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de 13.5mm de diámetro y

luminaria de 1.2m con tubos de tecnologia LED de 2x18W, totalmente instalado, conectado y

en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión

2002.

Total u  ......: 4,000 52,09 208,36

2.3 U Punto de luz en aseos a instalar sobre los espejos, instalado con cable de cobre monofásico

con un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V formada por fase+neutro+tierra de

1.5mm2 de sección, bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de 13.5mm de

diámetro y luminaria de 1.2m con tubos de tecnologia LED de 1x18W, totalmente instalado,

conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de

Baja Tensión 2002.

Total u  ......: 2,000 33,52 67,04

2.4 U Punto luz de emergencia y señalización, instalado con cable de cobre manguera tipo RZ1-K

(AS) 0,6/1KV 3G1,5 mm2 UNE 21123 en montaje superficial, bajo tubo rígido tipo 4321 no

propagador de la llama UNE-EN 50.086-2-2 de 16 mm de diametro, con aparato autónomo de

300 lumenes, lampara fluorescente, con las siguientes caracteristicas: 220V/60m2/1h, incluso

parte proporcional de las cajas de derivación, totalmente instalada.

Total u  ......: 13,000 42,32 550,16

2.5 U Punto luz de emergencia y señalización, instalado con cable de cobre manguera tipo RZ1-K

(AS) 0,6/1KV 3G1,5 mm2 UNE 21123 en montaje superficial, bajo tubo rígido tipo 4321 no

propagador de la llama UNE-EN 50.086-2-2 de 16 mm de diametro, con aparato autónomo de

150 lúmenes, lámpara fluorescente, con las siguientes características: 220V/30m2/1h, incluso

parte proporcional de las cajas de derivación, totalmente instalada.

Total u  ......: 2,000 31,28 62,56

Total presupuesto parcial nº 2 ALUMBRADO : 2.634,84

Presupuesto parcial nº 2 ALUMBRADO

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 U Unidad acondicionadora partida del tipo split cassette, con sistema inverter, marca General

modelo AUG24UIA-LR o similar, con una potencia frigorífica de 5.848 Fr/h y calorífica de

6.880 Kcal/h, incluso interconexión frigorífica entre unidad condensadora y evaporadora a

base de tubo de cobre aislado con armaflex, soporte con elementos antivibratorios, pequeño

material, soldadura, conexión a desagüe de condensados. Instalación y puesta en marcha y

conforme a las especificaciones dispuestas en la ITE 04.7 del RITE y en la norma UNE-EN

14511, comprobado y en correcto funcionamiento según Decreto 173/2000 del Gobierno

Valenciano.

Total u  ......: 3,000 1.630,09 4.890,27

3.2 U Unidad acondicionadora partida del tipo split cassette, con sistema inverter, marca General

modelo AUG36UIA-LR o similar, con una potencia frigorífica de 8.600 Fr/h y calorífica de

9.632 Kcal/h, incluso interconexión frigorífica entre unidad condensadora y evaporadora a

base de tubo de cobre aislado con armaflex, soporte con elementos antivibratorios, pequeño

material, soldadura, conexión a desagüe de condensados. Instalación y puesta en marcha y

conforme a las especificaciones dispuestas en la ITE 04.7 del RITE y en la norma UNE-EN

14511, comprobado y en correcto funcionamiento según Decreto 173/2000 del Gobierno

Valenciano.

Total u  ......: 2,000 2.123,90 4.247,80

3.3 U Unidad de filtración de aire modelo Slimfilter de Mundoclima o similar 300/600; 7/7; 4P; 1/5

CV, con filtros F7 según RITE IDA3/ODA2, incluso soporte con elementos antivibratorios.

Instalación y puesta en marcha, comprobado y en correcto funcionamiento.

Total u  ......: 1,000 793,72 793,72

3.4 M2 Conducto para la impulsión del aire tratado al exterior, construido con panel de fibra de

vidrio de alta densidad Climaver PlusR.

Total m2  ......: 3,000 31,36 94,08

3.5 M Tubo helicoidal construido de chapa de 300mm de diámetro para impulsión de aire al interior,

incluso tapa final, bridas de unión y abrazaderas, según plano de planta.

Total m  ......: 34,000 14,79 502,86

3.6 U Conjunto de tres toberas fabricadas en PVC, incluso guía para acople para tubo circular de

300mm.

Total u  ......: 12,000 19,61 235,32

3.7 U Rejilla construida de 700x300mm en aluminio extruido para impulsión y absorción del aire

exterior.

Total u  ......: 3,000 13,09 39,27

3.8 U Rejilla de sobrepresión de 700x300mm para entrada del aire exterior.

Total u  ......: 3,000 10,05 30,15

Total presupuesto parcial nº 3 CLIMATIZACIÓN Y RENOVACIÓN AIRE : 10.833,47

Presupuesto parcial nº 3 CLIMATIZACIÓN Y RENOVACIÓN AIRE

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 U Seguridad y salud (protecciones individuales, colectivas y servicios) en toda la obra de

acuerdo con el Estudio Básico de Seguridad y Salud redactado por técnico competente para

este fin.

Total u  ......: 1,000 84,56 84,56

Total presupuesto parcial nº 4 SEGURIDAD Y SALUD : 84,56

Presupuesto parcial nº 4 SEGURIDAD Y SALUD

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 

 



Presupuesto de ejecución material
1 ELECTRICIDAD 3.899,80

2 ALUMBRADO 2.634,84

3 CLIMATIZACIÓN Y RENOVACIÓN AIRE 10.833,47

4 SEGURIDAD Y SALUD 84,56

Total .........: 17.452,67

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS

CINCUENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Almoines, septiembre de 2018
El Ingeniero Técnico Municipal

J. Antonio Juan Llácer
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       PRESSUPOST CONEIXIMENT DE L’ADMINISTRACIÓ  

 



CAPITULO IMPORTE
Capítulo 1 ELECTRICIDAD 3.899,80

Capítulo 2 ALUMBRADO 2.634,84

Capítulo 3 CLIMATIZACIÓN Y RENOVACIÓN AIRE 10.833,47

Capítulo 4 SEGURIDAD Y SALUD 84,56

Presupuesto de ejecución material 17.452,67

13% de gastos generales 2.268,85

6% de beneficio industrial 1.047,16

Suma 20.768,68

21% I.V.A. 4.361,42

Presupuesto de ejecución por contrata 25.130,10

Honorarios Técnicos 2.464,44

TOTAL PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADAMINISTRACION 27.594,54

Asciende el presente Presupuesto para Comocimiento de la 

Administración, a la cantidad de veinte y siete mil quinientos

noventa y cuatro euros con cincuenta y cuatro céntimos

Almoines, Septiembre 2,018

El Ingeniero Técnico Municipal

J. Antonio Juan Llácer

A_Juan
Mi Firma
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1. MEMÒRIA: 
 
1.1. OBJECTE D'AQUEST ESTUDI. 
 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant la construcció de l'obra, 
les previsions respecte a prevenció de riscos i accidents professionals, així com els 
serveis sanitaris comuns als treballadors. 

Servirà per a donar unes directrius bàsiques a la/s empresa/s contractista/s 
per a dur a terme les seues obligacions en el camp de la prevenció de riscos 
professionals facilitant el seu desenrotllament davall el control del Coordinador en 
matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, d'acord amb el Reial Decret 
1627 de 24 d'Octubre de 1997 que estableix les disposicions mínimes en matèria de 
Seguretat i Salut en les Obres de Construcció. 
 
 

1.2. CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA. 
 

1.2.1. PROBLEMÀTICA DEL SOLAR I SITUACIÓ. 
 

 El Projecte objecte d’este Estudi Básic es redacta per a l’execució de les 
instal·lacions eléctrica i de climatització d’un local destinat a gimnàs municipal. La 
instal·lació s’alimentarà del quadre general de distribució del local anexe també de 
titularitat pública i d’aquest eixirà una línea per alimentar el quadre secundari del 
gimnàs. 

 L’ajuntament d'Almoines pretén escometre l’execució de la present, 
mitjançant recursos procedents del Pla SOM  2018/2019  de la Diputació Provincial 
de Valencia.  

 
1.2.2. DADES DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ: 
 

Pressupost: El pressupost de contracta, importa la quantitat de 25.130,10 € 
corresponents a aquesta obra. (Inclòs el capítol de Seguretat i Salut que ascendeix 
a  84,56 €). 
 

Termini d'Execució: El termini d'execució previst des de la iniciació fins a la 
seua terminació completa és de 3 mesos. 
 

Autor del Projecte: L’Enginyer Tècnic Municipal, J. Antonio Juan Llácer 

 

Promotor: EXCM. AJUNTAMENT D’ALMOINES. 
 

Personal previst: Donades les característiques de l'obra, es preveu un 
nombre màxim en esta de 3 operaris. 
 
1.2.3. IDENTIFICACIÓ DE L'AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 
 

L'autor de l'Estudi de Seguretat i Salut és L’Enginyer Tècnic Municipal, J. 
Antonio Juan Llácer 
 
 



1.2.4. CENTRES ASSISTENCIALS MÉS PRÒXIMS A L'OBRA. 
 

– EMERGÈNCIES, Tel.: 112 

– Centre de Salut:  C/ Metge Antello, 13. Almoines 
Centre de Salut Comunitaria. C/ Duc Carles Borja s/n. Gandia (Valencia) 96 
286 96 11 / 96 286 27 49 

– Hospitals: 
Hospital Sant Francesc de Borja. Avda. de la Medicina nº6. Gandia (Valencia) 
96 284 95 00 

– Ambulàncies: 

AmbulànciesTarin 96 295 00 05 

Ambulàncies Muñoz 96 283 78 28 
 

  
1.2.5. PRESÈNCIA DE RECURSOS PREVENTIUS. 

 

Per a garantir l'estricte compliment dels mètodes de treball i, per tant, el 
control del risc, s'identificaran en el Pla de Seguretat i Salut, la designació per part 
de l'empresa contractista de la presència de persona o persones que hagin 
d'ostentar en l'obra les funcions de recursos preventius, segons l'art. 32 bis de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborables (reformada per la Llei 54/2003 de 12 de 
desembre). 

L'obligatòria presència en obra dels recursos preventius de cada contractista 
serà, bé perquè s'estiguen realitzant treballs amb riscos especials (definits en el 
R.D. 1627/97: soterrament, afonament, caiguda en altura,...), bé perquè els riscos es 
vegen permanentment modificats, o inclòs agreujats, per la concurrència 
d'operacions diverses en les obres. 

Estos recursos preventius hauran de romandre en el centre de treball durant 
el temps que es mantinga la situació que determine la seua presència i hauran de 
tenir la capacitat i formació suficient, els mitjans necessaris i ser suficients en 
nombre per a vigilar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i 
Salut en el treball i comprovar la seua eficàcia. 
 
 
1.3. TREBALLS PREVIS A LA REALITZACIÓ DE L'OBRA. 
 

 Previ a l'inici dels treballs en obra, haurà de procedir-se a: 

 Entrega per part de l'empresa contractista del Pla de Seguretat elaborat 
específicament per a l'obra, havent d'aprovar-se pel Coordinador de 
Seguretat i Salut previ a l'inici de l'obra. 

 

 Entrega per part de l'empresa contractista de la documentació que 
acredita el compliment de les seues obligacions en matèria de Prevenció 
de Riscos Laborals i dels seus possibles subcontractes. 

 

 Realitzar-se el tancament de la zona d'àmbit del solar, abans de l'inici de 
l'obra, impedint l'accés de persones alienes a esta. 

Haurà de presentar com a mínim la senyalització de: 
* Prohibit el pas de vianants per l'entrada de vehicles. 
* Prohibit aparcar en la zona d'entrada de vehicles. 
* Obligatorietat de l'ús del casc en el recinte de l'obra. 
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* Prohibició d'entrada a tota persona aliena a l'obra. 
* Cartell d'obra. 

 

 Realització d'un quadro per a connexió general al costat de l'entrada, el 
qual s'adaptarà a l'ús de l'obra i es tindrà en compte el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 
 
1.4. SERVEIS  HIGIÈNICS, VESTIDORS I OFICINA D'OBRA. 
   

En funció del nombre màxim d'operaris que es poden trobar en fase d'obra, 
determinarem la superfície i elements necessaris per a aquests instal·lacions.  

En el nostre cas es preveu la major presència de personal simultani amb 8 
treballadors. 

Pel que es dotarà d'un recinte provisional per a les casetes  prefabricades de 

lavabos - vestidors dins de la parcel·la d'una superfície de 16 m2, dotat dels 
següents elements sanitaris: Una dutxa amb cortina separadora, un lavabo, un 
inodor o placa turca, un espill. 

Complementats pels elements auxiliars necessaris: tovallers (tovalles d'usar i 
tirar), saboneres, etc. 

Els vestidors estaran proveïts de seients i taquilles individuals, amb clau, per 
a guardar la roba i el calçat. 

Haurà de disposar-se d'aigua calenta i freda en dutxes i lavabos. 
 Donades les característiques de l'obra  s'ha considerat que no serà necessari 
disposar de mòdul de menjador, ja que el nombre d'operaris és reduït, i sempre que 
es concerten les menjades amb un bar pròxim a l'obra, no obstant això si 
posteriorment s'observa la seua necessitat s'habilitarà caseta adequada a l'efecte. 
 Hi haurà un recipient d'arreplegada de fems. Es mantindrà en perfecte estat 
de neteja i conservació. 

En les casetes d'obra s'instal·larà una farmaciola de primers auxilis amb el 
contingut mínim indicat per la legislació vigent, R.D. 486/ 1.987 Annex VI (A.3), i un 
extintor de pols seca polivalent d'eficàcia 21 A- 113 B. 
 Serà obligatori que tots els treballadors intervinents en el procés constructiu 
hagin passat el corresponent reconeixement mèdic (Vigilància de la Salut), resultant 
aptes per a la labor a exercir en l'obra i a més haver rebut formació en Prevenció de 
Riscos Laborals, adequada per als treballs a exercir en l'obra incloent el relatiu a 
aquest Estudi de Seguretat i Salut i Pla de Seguretat i Salut que haurà de redactar 
prèviament l'Empresa Contractista. 
 
 
1.5. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA. 
 
1.5.1. RISCOS DETECTABLES MÉS COMUNS. 
 
* Ferides punxants en mans. 
* Caigudes al mateix nivell. 
* Electrocució; contactes elèctrics directes i indirectes derivats essencialment de: 

- Treballs amb tensió. 
- Intentar treballar sense tensió però sense cerciorar-se que està efectivament 

interrompuda o que no pot connectar-se inopinadament. 



- Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció. 
- Usar equips inadequats o deteriorats. 
- Mal comportament o incorrecta instal·lació del sistema de protecció contra 

contactes elèctrics indirectes en general, i de la presa de terra en particular. 
 
1.5.2. NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS. 
 
A) Sistema de protecció contra  contactes indirectes. 

Per a la prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de 
protecció elegit és el de posada a terra de les masses i dispositius de tall per 
intensitat de defecte (interruptors diferencials). 
 
B) Normes de prevenció tipus per als cables. 
* El calibre o secció del cablejat serà l'especificat en plans i d'acord a la càrrega 

elèctrica que ha de suportar en funció de la maquinària i il·luminació prevista. 
* Tots els conductors utilitzats seran aïllats de tensió nominal de 1000 Volts com a 

mínim i sense defectes apreciables (esgarrons, repelassos i assimilables). No 
s'admetran trams defectuosos en aquest sentit. 

* La distribució des del quadro general d'obra als quadres secundaris (o de planta), 
s'efectuarà per mitjà de canalitzacions soterrades. 

* En cas d'efectuar-se estés de cables i mànegues, aquest es realitzarà a una altura 
mínima de 2 m. en els llocs peatonals i de 5 m. en els de vehicles, mesurats sobre 
el nivell del paviment. 

* L'estés dels cables per a creuar vials d'obra, com ja s'ha indicat anteriorment, 
s'efectuarà soterrat. Se senyalitzarà el "pas del cable" per mitjà d'una cubrició 
permanent de taulers que tindran per objecte el protegir per mitjà de repartiment 
de càrregues, i assenyalar l'existència del "pas elèctric" als vehicles. La profunditat 
de la rasa mínima, serà entre 40 i 50 cm.; el cable anirà a més protegit en l'interior 
d'un tub rígid, bé de fibrociment, bé de plàstic rígid curvable en calent. 

* Cas de caldre efectuar empalmes entre mànegues es tindrà en compte: 
a) Sempre estaran elevats. Es prohibeix mantenir en el sòl. 
b) Els entroncaments provisionals entre mànegues, s'executaran per mitjà de 

connexions normalitzades estancs anti-humitat. 
c) Els entroncaments definitius s'executaran utilitzant caixes d'entroncaments 

normalitzats estancs de seguretat. 
* La interconnexió dels quadres secundaris  en planta baixa, s'efectuarà per mitjà de 

canalitzacions soterrades, o bé per mitjà de mànegues, en aquest cas seran 
penjades a una altura sobre el paviment entorn de els 2m., per a evitar accidents 
per agressió a les mànegues per ús arran de terra. 

* El traçat de les mànegues de subministrament elèctric no coincidirà amb el de 
subministrament provisional d'aigua a les plantes. 

* Les mànegues de "allargador". 
 

a) Si són per a curts períodes de temps, podran emportar-se aquestes pel sòl, 
però acostades als paràmetres verticals. 

b) S'empalmaran per mitjà de connexions normalitzades estancs anti-humitat 
o fundes aïllants termorrectráctils, amb protecció mínima contra dolls d'aigua 
(protecció recomanable IP. 447). 
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C) Normes de prevenció tipus per als interruptors. 
 
* S'ajustaran expressament, als especificats en el Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió. 
* Els interruptors s'instal·laran en l'interior de caixes normalitzades, proveïdes de 

porta d'entrada amb pany de seguretat. 
* Les caixes d'interruptors posseiran adherida sobre la seua porta un senyal 

normalitzat de "perill, electricitat". 
* Les caixes d'interruptors seran penjades, bé dels paraments verticals, bé de "peus 

drets" estables. 
 
D) Normes de prevenció tipus per als quadres elèctrics. 
* Seran metàl·lics de tipus per a la intempèrie, amb porta i pany de seguretat (amb 

clau), segons norma UNE-20324. 
* A pesar de ser de tipus per a la intempèrie, es protegiran de l'aigua de pluja per 

mitjà de viseres eficaces com a protecció addicional. 
* Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra. 
* Posseiran adherida sobre la porta un senyal normalitzat de "perill, electricitat". 
* Es penjaran taulers de fusta rebuts als paràmetres verticals o bé, a "peus drets" 

ferms. 
* Posseiran preses de corrent per a connexions normalitzades blindades per a 

intempèrie, en nombre determinat segons el càlcul realitzat. (Grau de protecció 
recomanable IP. 447). 

* Els quadres elèctrics d'esta obra, estaran dotats d'enclavatge elèctric d'obertura. 
 
E) Normes de prevenció tipus per a les preses d'energia. 
* Les preses de corrent aniran proveïdes d'interruptors de tall omnipolar que 

permeta deixar-les sense tensió quan no hagen de ser utilitzades. 
* Les preses de corrent dels quadres s'efectuaran dels quadres de distribució, per 

mitjà de clavilles normalitzades blindades (protegides contra contactes directes) i 
sempre que siga possible, amb enclavatge. 

* Cada presa de corrent subministrarà energia elèctrica a un sol aparell, màquina o 
màquina-ferramenta. 

* La tensió sempre estarà en la clavilla "femella", mai en el "mascle", per a evitar els 
contactes elèctrics directes. 

* Les preses de corrent no seran accessibles sense l'ocupació d'útils especials o 
estaran incloses davall coberta o armaris que proporcionen un grau semblant 
d'inaccessibilitat. 

 
F) Normes de prevenció tipus per a la protecció dels circuits. 
* La instal·lació posseirà tots els interruptors automàtics definits en els plans com 

necessaris: El seu càlcul s'ha efectuat sempre minorant a fi que actuen dins del 
marge de seguretat; és a dir, abans que el conductor a què protegeixen, arribe a 
la càrrega màxima admissible. 

* Els interruptors automàtics es trobaran instal·lats en totes les línies de presa de 
corrent dels quadres de distribució, així com en les d'alimentació a les màquines, 
aparells i màquines-ferramenta de funcionament elèctric, tal com queda reflectit en 
l'esquema unifilar. 

* Els circuits generals estaran igualment protegits amb interruptors automàtics o 
magnetotèrmics. 



* Tots els circuits elèctrics es protegiran així mateix per mitjà de disjuntors 
diferencials. 

* Els disjuntors diferencials s'instal·laran d'acord amb les sensibilitats següents: 
300 mA.-  Alimentació a la maquinària. 
30  mA.-  Alimentació a la maquinària com a millora del nivell de seguretat. 
30  mA.- Per a les instal·lacions elèctriques d'enllumenat no portàtil. 
 

* L'enllumenat portàtil s'alimentarà a 24 v. per mitjà de transformadors de seguretat, 
preferentment amb separació de circuits. 

 
G) Normes de prevenció tipus per a les preses de terra. 
* La xàrcia general de terra haurà d'ajustar-se a les especificacions detallades en la 

ITC-18-BT del vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, així com tots 
aquells aspectes especificats en la Instrucció esmentada ITC-18-BT- 
“Instal·lacions de posada a terra”, per mitjà dels quals pugi millorar-se la 
instal·lació. 

* Cas de caldre disposar d'un transformador en l'obra, serà dotat d'una presa de 
terra ajustada als Reglaments vigents i a les normes pròpies de la companyia 
elèctrica subministradora en la zona. 

* Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposaran de presa de terra. 
* El neutre de la instal·lació estarà posat a terra. 
* La presa de terra en una primera fase s'efectuarà a través d'una pica o placa a 

ubicar al costat del quadro general, des del que es distribuirà a la totalitat dels 
receptors de la instal·lació. Quan la presa general de terra definitiva de l'edifici 
estiga  realitzada, serà esta la que s’ha d’utilitzar per a la protecció de la 
instal·lació elèctrica provisional d'obra. 

* El fil de presa de terra, sempre estarà protegit amb macarró en colors groc i verd. 
Es prohibeix expressament utilitzar-lo per a altres usos. Únicament podrà utilitzar-
se conductor o cable de coure despullat de 95 mm² de secció com a mínim en els 
trams soterrats horitzontalment i que seran considerats com a elèctrode artificial 
de la instal·lació. 

* La xàrcia general de terra serà única per a la totalitat de la instal·lació . 
* Cas que les grues pogueren aproximar-se a una línia elèctrica de mitjana o alta 

tensió sense apantallament aïllant adequat, la presa de terra, tant de la grua com 
dels seus carrils, haurà de ser elèctricament independent de la xàrcia general de 
terra de la instal·lació elèctrica provisional d'obra. 

* Els receptors elèctrics dotats de sistema de protecció per doble aïllament i els 
alimentats per mitjà de transformador de separació de circuits, mancaran de 
conductor de protecció, a fi d'evitar el seu referenciació a terra. La resta de 
carcasses de motors o màquines es connectaran degudament a la xàrcia general 
de terra. 

* Les preses de terra estaran situades en el terreny de tal forma, que el seu 
funcionament i eficàcia siga el requerit per la instal·lació. 

* La conductivitat del terreny s'augmentarà abocant en el lloc de clavat de la pica 
(placa o conductor) aigua de forma periòdica. 

* El punt de connexió de la pica (placa o conductor), estarà protegit en l'interior 
d'una arqueta practicable. 

 
H) Normes de prevenció tipus per a la instal·lació d'enllumenat. 
 

* Les masses dels receptors fixos d'enllumenat, es connectaran a la xàrcia general 
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de terra per mitjà del corresponent conductor de protecció. Els aparells 
d'enllumenat portàtils, excepte els utilitzats amb xicotetes tensions, seran de tipus 
protegit contra els dolls d'aigua (Grau de protecció recomanable IP.447). 

* L'enllumenat de l'obra, complirà les especificacions establides en les Ordenances 
de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica i General de Seguretat i Higiene en 
el Treball. 

* La il·luminació dels talls serà per mitjà de projectors ubicats sobre "peus drets" 
ferms. 

* L'energia elèctrica que ha de subministrar-se a les làmpares portàtils per a la 
il·luminació de talls entollats, (o humits), se servirà a través d'un transformador de 
corrent amb separació de circuits que la reduïsca a 24 volts. 

* La il·luminació dels talls se situarà a una altura entorn dels 2 m., mesurats des de 
la superfície de suport dels operaris en el lloc de treball. 

* La il·luminació dels talls, sempre que siga possible, s'efectuarà encreuada a fi de 
disminuir ombres. 

* Les zones de pas de l'obra estaran permanentment il·luminades evitant racons 
foscos. 

 
I) Normes de seguretat tipus, d'aplicació durant el manteniment i reparacions de la 
instal·lació elèctrica provisional d'obra. 
 

* El personal de manteniment de la instal·lació serà electricista, i en possessió de 
carnet professional corresponent. 

* Tota la maquinària elèctrica es revisarà periòdicament, i en especial, en el moment 
en què es detecta una fallada, moment en què se la declararà "fora de servei" per 
mitjà de desconnexió elèctrica i es col.loque el rètol corresponent en el quadre de 
govern. 

* La maquinària elèctrica, serà revisada per personal especialista en cada tipus de 
màquina. 

* Es prohibeixen les revisions o reparacions davall corrent. Abans d'iniciar una 
reparació es desconnectarà la màquina de la xarxa elèctrica, instal·lant en el lloc 
de connexió un rètol visible, en el que es puga llegir: "NO CONNECTAR, 
HÒMENS TREBALLANT EN LA XÀRCIA". 

* L'ampliació o modificació de línies, quadres i assimilables només l'efectuaran els 
electricistes. 

 
 

1.5.3. NORMES O MESURES DE PROTECCIÓ TIPUS. 
 

* Els quadres elèctrics no s'instal·laran en el desenrotllament de les rampes d'accés 
al fons de l'excavació (poden ser arrancats per la maquinària o camions i provocar 
accidents). 

* Els quadres elèctrics d'intempèrie, per protecció addicional es cobriran amb viseres 
contra la pluja.  

* Els pals provisionals de què penjar les mànegues elèctriques no s'ubicaran a 
menys de   2 m. (com a norma general), del vora de l'excavació, carretera i 
assimilables. 

* Els quadres elèctrics, en servei, romandran tancats amb els panys de seguretat de 
triangle, (o de clau) en servei. 

* No es permet la utilització de fusibles rudimentaris (trossos de cablejat, fils, etc.). 
Cal utilitzar "cartutxos fusibles normalitzats" adequats a cada cas, segons 
s'especifica en plans. 



1.6. FASES DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 
 

1.6.1. TREBALLS PREVIS. 

Instal·lació de bastides 
- El bastida s'utilitzarà en esta obra al mateix temps com a mig de treball formant 

plataformes a diverses altures i com a sosteniment de determinades proteccions 
col·lectives. 

 

A) Riscos més comuns: 
* Caiguda de persones a distint nivell. Caiguda de persones al mateix nivell. 
* Sobreesforços. Colps o talls. 
* Projecció d'objectes. 
* Altres. 

 

B) Normes o mesures preventives: 
- Es col·locaran exempts de la construcció a demolir, devent-se arriostrar a esta en 

les parts no demolides. 
- S'instal·laran en totes les fatxades de l'edifici per a servir de plataforma de treball 

per a la demolició dels murs. 
- Complirà tota la normativa sobre bastides, tant en la seua instal·lació com en les 

mesures de protecció col·lectiva, baranes, etc. 
- El seu muntatge i desmuntatge haurà de ser realitzat per personal especialitzat. 

 

C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de seguretat homologat. 
* Guants de cuiro impermeabilitzats. Guants de goma o PVC. 
* Roba de treball. 
* Arnés de seguretat. 
 

Instal·lació de mesures de protecció col·lectiva 
 

- Previ als treballs de demolició han d'instal·lar-se totes les mesures de protecció 
col·lectiva necessàries, tant pel que fa amb els operaris que tanquen a efectuar la 
demolició, com a les possibles terceres persones, com poden ser vianants, edificis 
confrontants, etc. 

 

A) Riscos més comuns: 
* Caiguda de persones a distint nivell. Caiguda de persones al mateix nivell. 
* Sobreesforços. 
* Colps o talls. 
* Projecció d'objectes. Producció de gran quantitat de pols. 
* Altres. 
B) Normes o mesures preventives: 
- Consolidació d'edificis confrontants. 
- Es realitzarà una protecció d'estos mateixos edificis si estos són més baixos que el 

que es va a demolir, per mitjà de la instal·lació de viseres de protecció. 
- Es farà una protecció de la via pública o zones confrontants i la seua senyalització.  
- Es farà una instal·lació de viseres de protecció per a vianants o xàrcies i lones 

cortapolvo i caiguda de runa. 
- Es mantindrà tots aquells elements que puguen servir de protecció col·lectiva i que 

posseïsca l'edifici, com a baranes, baranes, escales, etc. 
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- Es farà una protecció dels accessos a l'edifici amb passadissos coberts. 
- S'anul·larà les anteriors instal·lacions. 
- Hi haurà en obra l'equip indispensable per a l'operari, així com palanques, falques, 

barres, puntals, etc. i altres mitjos que puguen servir per a eventualitats o socórrer 
els operaris que puguen accidentar-se. 

 

C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de seguretat homologat. 
* Guants de cuiro impermeabilitzats. Guants de goma o PVC. 
* Roba de treball. 
* Màscara. Usarem ulleres de protecció. 
* Arnés de seguretat. 
 

 
1.6.3. OBRA. 
 

Insal·lacions Elèctriques 

1) CONNEXIÓ  
- La connexió serà subterrània, d'acord amb el que indica la ITC-BT-07.  
- Els conductors o cables seran aïllats, de coure o alumini i els materials utilitzats i 

les condicions d'instal·lació compliran amb les prescripcions establides en ITC-BT-
06 i la ITC-BT-10  

 
2) CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ  
- La caixa general de protecció que es col·locarà serà amb una porta preferentment 

metàl·lica, amb grau de protecció IK 10 segons UNIX-EN 50.102. De material 
aïllant, autoextingible, i estarà protegida enfront de la corrosió.  

- La caixa general de protecció es procurarà que estiga el més pròxima possible a la 
xàrcia de distribució pública i que quede allunyada o si no n'hi ha protegida d'altres 
instal·lacions (aigua, gas, telèfon, etc.) segons s'indica en ITC-BT-06 i ITC-BT-07  

- La caixa general de protecció estarà proveïda d'orificis necessaris per a allotjar els 
conductes per a l'entrada de les connexions subterrànies de la xàrcia general, 
dispositius de tancament, precintat, subjecció de tapa i fixació al mur.   

- Contindrà tres tallacircuits fusibles maniobrables individualment, de poder de tall 
almenys igual al corrent de curtcircuit prevista en el punt de la seua instal·lació, així 
com borns d'entrada i eixida per a conexionado, directe o per mitjà de terminals, 
dels tres conductors de fase i el neutre.  

- El neutre estarà constituït per una connexió amovible situada a l'esquerra de les 
fases, col·locada la caixa general de protecció en posició de servici, i disposarà 
també d'un born de connexió per a la seua posada a terra si correspon.  

- Les caixes generals de protecció compliran tot el que sobre el particular s'indica en 
la norma UNIX-EN 60.349 -1. Tindran grau d'inflamabilitat segons s'indica en la 
norma UNIX-EN 60.439 -3, una vegada instal·lades tindran el grau de protecció 
IP43 segons UNIX 20.324 i IK 08 segons UNIX-EN 50.102 i seran precintables.  

 
3) LÍNIA GENERAL DE PROTECCIÓ 
- La línia general de protecció (que enllaça la caixa general de protecció amb la 
centralització de comptadors) tindrà els tubs i canals així com la seua instal·lació 
conforme el que indica la ITC-BT-21 excepte el que indica la ITC-BT-14.  
- Els conductors a utilitzar en la línia general de protecció tres de fase i un neutre 



seran de coure o alumini, unipolars i aïllats, sent la seua tensió assignada 0,6/1 kV. 
Els cables seran no propagadors de l'incendi i amb emissió de fums i opacitat 
reduïda. 
- Els elements de conducció de cables amb característiques equivalentes a los 
clasificados como 'no propagadors de la llama' d'acord amb les normes UNIX-EN 
50.085-1 i UNIX-EN 50.086-1, complixen amb esta prescripció. 
 
4) CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS 
- Els mòduls (caixes amb tapes precintables) de centralització de comptadors que es 
col·locaran està constituït per envoltant, embarrados, i tallacircuits fusibles.   
- Hauran de complir la norma UNIX-EN 60.439 parts 1, 2 i 3.  
- Els comptadors seran d'inducció. Constituït per envoltant i sistema de mesura. 
L'envoltant haurà de permetre de forma directa la lectura dels comptadors. Les parts 
transparents que permeten la lectura directa, haurà de ser resistents als rajos 
ultravioleta.  
- Tots els mòduls, panells i armaris utilitzats per a la col·locació de comptadors 
hauran de complir la norma UNIX-EN 60.439 parts 1, 2 i 3.  
- L'envoltant serà de material aïllant d'acord amb la norma UNIX-EN 50.102, de grau 
de protecció mínim IP43; IK 09.  
- Els mòduls o armaris, hauran de disposar de ventilació interna, per a evitar 
condensacions sense que disminuïsca el seu grau de protecció.  
 
5) DERIVACIÓ INDIVIDUAL 
- La derivació individual s'inicia en l'embarrado general i comprén els fusibles de 
seguretat, el conjunt de mesura i els dispositius generals de comandament i 
protecció. 
- Cada derivació individual ha de portar associat a l'origen la seua pròpia protecció 
composta per fusibles de seguretat, amb independència de les proteccions 
corresponents a la instal·lació interior de cada subministrament. Estos fusibles 
s'instal·laran abans del comptador i es col·locaran en cada u dels fils de fase o 
polars que van a este, tindran l'adequada capacitat de tall en funció de la màxima 
intensitat de curtcircuit que puga presentar-se en eixe punt i estaran precintats per 
l'empresa distribuïdora.  
- Els tubs i canals de les derivacions individuals així com la seua instal·lació, 
compliran el que indica la ITC-BT-21, excepte en el que indica la instrucció ITC-BT-
15. 
- Els cables no presentaran emplames i la seua secció serà uniforme, exceptuant-se 
en este cas les connexions realitzades en la ubicació dels comptadors i en els 
dispositius de protecció.  
- Els conductors a utilitzar seran de coure de classe 2 segons norma UNIX 21.022 o 
d'alumini, aïllats i normalment unipolars, sent la seua tensió assignada 450/750 V. 
Se seguirà el codi de colors indicat en la ITC-BT-19.  
- Els cables seran no propagadors de l'incendi i amb emissió de fums i opacitat 
reduïda. Els elements de conducció de cables amb característiques equivalentes a 
los clasificados como 'no propagadors de la llama' d'acord amb les normes UNIX-EN 
50.085-1 i UNIX-EN 50.086-1, complixen amb esta descripció.  
 
6) DISPOSITIUS GENERALS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 
- Els dispositius generals de comandament i protecció, se situaran el més prop 
possible del punt d'entrada de la derivació individual en el local o vivenda de l'usuari.   
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- En el local que corresponga, es col·locarà una caixa per a l'interruptor de control 
de potència, immediatament abans dels altres dispositius, en compartiment 
independent i precintable. La dita caixa es podrà col·locar en el mateix quadro on es 
col·loquen els dispositius generals de comandament i protecció.  
- L'altura a la qual se situaran els dispositius generals i individuals de comandament 
i protecció dels circuits, mesura des del nivell del sòl, estarà compresa entre 1,4 i 2 
m. per a vivendes.  
- Les envoltants dels quadros s'ajustaran a les normes UNIX 20.451 i UNIX-EN 
60.439-3 amb grau de protecció mínim IP 30 segons UNIX 20.324 i IK07 segons 
UNIX-EN 50.102.  
- L'envoltant per a l'interruptor de control de potència serà precintable i les seues 
dimensions estaran d'acord amb el tipus de subministrament i tarifa a aplicar.  
- Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció seran com a 
mínim: 
a) Un interruptor general automàtic de tall omnipolar, que permeta el seu 
accionament manual i que estiga dotat d'elements de protecció contra 
sobrecàrregues i tallacircuits. Este interruptor serà independent de l'interruptor de 
control de potència. Tindrà poder d'estil prou per a la intensitat de curtcircuit que 
puga produir-se en el punt de la seua instal·lació, de 4.500 A. mínim. 
b) Un interruptor diferencial general, destinat a la protecció contra contactes 
indirectes de tots els circuits; llevat que la protecció contra contactes indirectes 
s'efectue per mitjà d'altres dispositius d'acord amb la ITC-BT-24. Haurà de resistir 
els corrents de tallacircuit que puguen presentar-se en el punt de la seua instal·lació, 
i estar la seua sensibilitat d'acord al que assenyala la ITC-BT-24. 
c) Dispositius de tall omnipolar, destinats a la protecció contra sobrecàrregues i 
curtcircuits de cada u dels circuits interiors de la vivenda o local. Haurà de resistir els 
corrents de tallacircuit que puguen presentar-se en el punt de la seua instal·lació.  
d) Dispositiu de protecció contra sobretensions, segons ITC-BT-23, si fóra 
necessari. 
- En aquelles vivendes que pel tipus d'instal·lació s'instal·lara un interruptor 
diferencial per cada circuit o grup de circuits, es podria prescindir de l'interruptor 
diferencial general, sempre que queden protegits tots els circuits. 
 
7) INSTAL·LACIÓ INTERIOR 
- La instal·lació interior s'executarà davall frega. 
- La instal·lació interior unirà el quadro general de distribució amb cada punt 
d'utilització. Usarem tub aïllant flexible. Diàmetre interior D segons Càlcul. S'allotjarà 
en la frega i penetrarà 0,5 cm en cada una de les caixes. 
- El conductor serà aïllat per a tensió nominal de 750 V. De secció S segons Càlcul. 
S'estendran pel tub el conductor de fase i el neutre des de cada xicotet interruptor 
automàtic i el conductor de protecció des de la seua connexió amb el de protecció 
de la derivació individual, fins a cada caixa de derivació. 
- En els trams en què el recorregut de dos tubs s'efectue per esta frega, els sis 
conductors travessaran cada caixa de derivació. 
- Les intensitats màximes admissibles, es regiran en la seua totalitat pel que indica 
la norma UNIX 20.460 -5 -523 i el seu annex Nacional.  
- Els conductors de la instal·lació han de ser fàcilment identificables, especialment el 
neutre i el de protecció: 
Quan existisca un conductor neutre en la instal·lació o es preveja per a un conductor 
de fase el seu passe posterior a un conductor neutre, s'identificaran estos pel seu 



color blau clar. 
Al conductor de protecció se li identificarà pel color verd-groc. 
Tots els conductors de fase, o si és procedent, aquells per als que no es preveja el 
seu passe posterior a neutre, s'identificaran pels colors marró o negre. 
- Pel que fa als conductors de protecció, s'aplicarà el que indica la Norma UNIX 
20.460 -5-54 en el seu apartat 543. 

 

A) Riscos més comuns: 
* Caiguda de persones al mateix nivell. 
* Caiguda de persones a distint nivell. 
* Talls per maneig de ferramentes manuals. 
* Talls per maneig de les guies i conductors. 
* Colps per ferramentes manuals. 
* Electrocució o cremades per la mala protecció de quadros elèctrics. 
* Electrocució o cremades per maniobres incorrectes en les línies. 
* Electrocució o cremades per ús de ferramentes sense aïllament. 
* Electrocució o cremades per pont o dels mecanismes de protecció (disjuntors 
diferencials, etc.). 
* Electrocució o cremades per conexionados directes sense clavilles mascle-femella.  
* Altres. 
 
B) Normes o mesures preventives: 
- En la fase d'obra d'obertura i tancament de fregues s'aplicarà l'orde i la neteja de 

l'obra, per a evitar els riscos de xafades o entropessons. 
- Els talls estaran ben il·luminats, entre els 200-300 lux. 
- La il·luminació mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancs 

con mango aislante', i reixeta de protecció de la pereta, alimentats a 24 volts. 
- Es prohibirà el conexionado de cables als quadros de subministrament elèctric 

d'obra, sense la utilització de les clavilles mascle-femella. 
- Les escales de mà a utilizar, serán del tipo 'tijera', dotades amb zapatas 

antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura, per a evitar els riscos per treballs 
realitzats sobre superfícies insegures i estretes. 

- Es prohibirà la formació de bastides utilitzant escales de mà a manera de 
borriquetas, per a evitar els riscos per treballs sobre superfícies insegures i 
estretes. 

- Es prohibirà en general en esta obra, la utilització d'escales de mà o de bastides 
sobre borriquetas, en llocs amb risc de Caiguda des d'altura durant els treballs 
d'electricitat, si abans no s'han instal·lat les proteccions de seguretat adequades. 

- Les ferramentes a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides amb 
material aïllant normalitzat contra els contactes amb l'energia elèctrica. 

- Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el 
personal de l'obra abans de ser iniciades, per a evitar accidents. 

- Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica es farà una revisió en 
profunditat de les connexions de mecanismes, proteccions i entroncaments dels 
quadros generals elèctrics directes o indirectes, d'acord amb el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. 

- Abans de fer entrar en servici les cel·les de transformació es procedirà a 
comprovar l'existència real en la sala, de la banqueta de maniobres, extintors de 
pols químic sec i farmaciola, i que els operaris es troben vestits amb les penyores 
de protecció personal. Una vegada comprovats estos punts, es procedirà a donar 
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l'orde d'entrada en servici. 
 
C) Peces de protecció personal: 
* Casc de seguretat homologat, (per a utilitzar durant els desplaçaments per l'obra i 
en llocs amb risc de caiguda d'objectes o de colps).  
* Bótes aïllants d'electricitat (connexions).  Bótes de seguretat.  
* Guants aïllants.  
* Roba de treball.  
* Arnés de seguretat.  
* Banqueta de maniobra. Estora aïllant. Comprobadors de tensió.  
* Ferramentes aïllants.  
 
 

Instal·lació línies d'enllumenat 
 

A)Riscos detectables durant la instal·lació: 
* Caiguda de persones al mateix nivell. 
* Talls per maneig de ferramentes manuals. 
* Talls per maneig de les guies i conductors. 
* Colps per ferramentes manuals. 
 
  A.1.Riscos detectables durant les proves de conexionat i posada en servei de la 
instal·lació més comuna. 
* Electrocució o cremades per la mala protecció de quadres elèctrics. 
* Electrocució o cremades per maniobres incorrectes en les línies. 
* Electrocució o cremades per ús de ferramentes sense aïllament. 
* Electrocució o cremades per pont o dels mecanismes de protecció (disjuntors  

diferencials, etc.). 
* Electrocució o cremades per conexionats directes sense clavilles mascle-femella. 
* Altres. 
 
B) Normes o mesures preventives tipus: 
- La il·luminació en els talls no serà inferior als 100  lux, mesurats  a 2 m. del sòl. 
- La il·luminació per mitjà de portàtils en zones humides o entollades s'efectuarà 

utilitzant "portalàmpades estancs amb mànec aïllant", i reixeta de protecció de la 
bombeta, alimentats a 24 volts. 

- Es prohibeix el conexionat de cables als quadres de subministrament elèctric 
d'obra, sense la utilització de les clavilles mascle-femella. 

- Les escales de mà a utilitzar en esta obra estaran certificades respecte a la norma 
EN 131. 

- Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus "tisora", dotades amb sabates 
antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura, per a evitar els riscos per treballs 
realitzats sobre superfícies insegures i estretes. 

- S'utilitzaran escales de material aïllant. 
- Es prohibeix la formació de bastides utilitzant escales de mà a manera de 

cavallets, per a evitar els riscos per treballs sobre superfícies insegures i estretes. 
- Es prohibeix en general en esta obra, la utilització d'escales de mà o de bastides 

sobre cavallets, en llocs amb risc de caiguda des d'altura durant els treballs 
d'electricitat, si abans no s'han instal·lat les proteccions de seguretat adequades. 

- S'utilitzaran guants adequats per al passat de cables i guies. 
- Les ferramentes a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides amb 



material aïllant normalitzat contra els contactes amb l'energia elèctrica. 
- Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el 

personal de l'obra abans de ser iniciades, per a evitar accidents. 
- Abans de fer entrar en servei les cel·les de transformació es procedirà a comprovar 

l'existència real en la sala, de la banqueta de maniobres, pèrdues de maniobra, 
extintors de pols químic sec i farmaciola, i que els operaris es troben vestits amb 
les peces de protecció personal. Una vegada comprovats estos punts, es procedirà 
a donar l'orde d'entrada en servei. 

 
C) Peces de protecció personal: 
* Casc de polietilé, per a utilitzar durant els desplaçaments per l'obra i en llocs amb 

risc de caiguda d'objectes o de colps. 
* Botes aïllants d'electricitat (connexions). 
* Botes de seguretat. 
* Guants aïllants. 
* Roba de treball. 
* Cinturó de seguretat. 
* Banqueta de maniobra. Estora aïllant. Comprovadors de tensió. 
* Ferramentes aïllants. 
 
 
1.7. PROTECCIONS COL·LECTIVES. 
 
Senyalització 

DESCRIPCIÓ DE SENYALITZACIÓ UTILITZADA :  
- Esta obra deu tindre una sèrie de senyals, indicadors, tanques o llums de seguretat 

que indiquen i facen conéixer per endavant tots els perills.  
- La senyalització a utilitzar ha d'estar d'acord amb principis professionals, i es 

basarà en els fonaments dels codis de senyals, com són:  
1) Que el senyal siga de fàcil percepció, visible, cridanera, perquè arribe a 

l'interessat.  
2) Que les persones que la perceben, vegen el que significa. Rètols com a PERILL, 

ATENCIÓ, ALT, una vegada llegits, complixen bé amb el missatge de 
senyalització, perquè de tots és conegut el seu significat.  

- El primer fonament anterior, suposa que cal anunciar els perills que es presenten 
en l'obra.  

- El segon fonament consisteix que les persones perceben el missatge o senyal, la 
qual cosa suposa una educació preventiva o de coneixement del significat d'eixos 
senyals.  

 
SENYALITZACIÓ EN L'OBRA: 
La senyalització en l'obra, és complexa i la més variada, havent de parlar de 

diversos tipus de senyalització segons característiques de base com són:  
1) Per la localització dels senyals o missatges:  
- Senyalització externa. Al seu torn pot dividir-se en senyalització avançada, 

anticipada, a distància. Indica que pot una persona trobar-se amb el perill 
addicional d'una obra. I senyalització de posició, que marca el límit de l'activitat 
edificatoria i el que és intern o extern a esta.  

- Senyalització interna. Per a percepció des de l'àmbit intern del centre del treball, 
amb independència de si el senyal està col·locat dins o fora de l'obra.  
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2) Per l'horari o tipus de visibilitat:  
- Senyalització diürna. Es basa en l'aprofitament de la llum solar, mostrant cartells, 

banderins rojos, bandes blanques o roges, triangles, tanques, etc.  
- Senyalització nocturna. A falta de la llum diürna, es poden utilitzar els mateixos 

senyals diürns però buscant la seua visibilitat per mitjà de llum artificial.  
3) Pels òrgans de percepció de la persona, o sentits corporals, component-se els 

següents tipus de senyalització:  
- Senyalització visual. Es compon en base a la forma, el color i els esquemes a 

percebre visualment. Els senyals de trànsit són un bon exemple.  
- Senyalització acústica. Es basa en sons estridents, intermitents o d'impacte. Sol 

utilitzar-se en vehicles o màquines per mitjà de xiulets, sirenes o clàxon.  
- Senyalització olfactiva. Consisteix a addicionar un producte d'olor característica a 

gasos inodors perillosos. Per exemple una fuga de butà que és inodor es percep 
per l'olor del component addicionat prèviament.  

- Senyalització tàctil. Es tracta d'obstacles blans amb què s'entropessa avisant 
d'altres perills majors, Per exemple cordells, baranes, etc.  

 
MITJANS PRINCIPALS DE SENYALITZACIÓ EN ESTA OBRA :  
- Els bastides a adoptar en l'organització d'esta obra són els encaminats a la 

senyalització visual. Els camions i màquines solen disposar de botzines i senyals 
acústics, certs productes poden emanar mal olor, però solen arribar a l'obra amb 
les senyalitzacions muntades. Els bastides utilitzats freqüentment estan tipificats i 
el mercat ofereix una àmplia gamma de productes que cobreixen perfectament les 
demandes en els següents grups de bastides de senyalització:  

1) TANCA: Dins d'esta obra s'utilitzaran tanques diversos, uns fixos i altres mòbils, 
que delimiten àrees determinades de magatzematge, circulació, zones d'evident 
perill, etc. El tanca de zones de perill ha de complementar-se amb senyals del perill 
previst. 

2) BALISAMENT: S'utilitzarà en esta obra per a fer visibles els obstacles o objectes 
que puguen provocar accidents. En particular, s'usarà en la implantació de xicotets 
treballs temporals com per a obrir un pou, col·locar un pal, etc.  

3) SENYALS: Les que s'utilitzaran en esta obra responen a convenis internacionals i 
s'ajusten a la normativa actual. L'objectiu és que siguen conegudes per tots. 

4) ETIQUETES: En esta obra s'utilitzaran els senyals que s'estimen oportunes, 
acompanyades amb frases que es poden redactar en colors distints, cridaners, que 
especifiquen perills o indicacions de posició o mode d'ús del producte contingut en 
els envasos.  

 
RISCOS (OPERACIONS DE MUNTATGE I DESMUNTATGE):  
- Cremades.   
- Colps o talls per maneig de ferramentes manuals.  
- Colps o talls per maneig de xapes metàl·liques.  
 
ACTIVITATS DE PREVENCIÓ :  
- Si han d'actuar els treballadors personalment dirigint provisionalment el trànsit o 

facilitant el seu va vore, es procurarà principalment que :  
a) Siguen treballadors amb permís de conduir. 
b) Estiguen protegits amb equips de protecció individual, senyals lluminosos o 

fluorescents, d'acord amb la normativa de trànsit. 
c) Utilitzen peces reflectores segons UNE-EN-471. 



d) Se situen correctament en zones il·luminades, de fàcil visibilitat i protegides 
del trànsit rodat. 

- Una vegada finalitzada l'obra, se substituirà la senyalització provisional d'obra per 
la senyalització definitiva de vials. 

- Retirada de sobres de materials, ferramentes i restes d'obra no col·locats (peces 
trencades, embolcalls, palets, etc.). 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (OPERACIONS DE MUNTATGE I 
DESMUNTATGE): 
- Roba de treball amb franges reflectores. 
- Guants preferiblement de cuiro. 
- Botes de seguretat. 
- Casc de seguretat homologat. 
 
Tanca d'obra 

DESCRIPCIÓ: 
- Haurà de realitzar-se el tanca del perímetre de l'obra abans de l'inici de l'obra. 
 
RISCOS (OPERACIONS DE MUNTATGE, DESMUNTATGE I MANTENIMENT): 
- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Xafades sobre objectes. 
- Xocs i colps contra objectes immòbils. 
- Colps i talls per objectes o ferramentes. 
- Projecció de fragments o partícules. 
- Sobreesforços, postures inadequades o moviments repetitius. 
- Contacte amb substàncies càustiques o corrosives. 
- Exposició al soroll. 
- Il·luminació inadequada. 
 
ACTIVITATS DE PREVENCIÓ :  
- Les condicions del tanca hauran de ser:  

a) Tindrà almenys 2 metres d'alçària.  
b) Els accessos per al personal i la maquinària o transports necessaris per a 

l'obra hauran de ser distints. Portó per a accés de vehicles de 4 metres 
d'amplària i porta independent per a accés de personal.  

- El tanca com a mesura de seguretat estarà almenys a 2 metres de distància de 
qualsevol punt de treball, per a evitar en cas de caiguda impactes sobre la 
construcció.  

- Es prohibirà aparcar en la zona d'entrada de vehicles.  
- Es prohibirà el pas de vianants per l'entrada de vehicles.  
- Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra.  
- Es col·locarà a l'entrada el -Cartell d'obra- Amb la senyalització corresponent.  
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (OPERACIONS DE MUNTATGE, 
DESMUNTATGE I MANTENIMENT): 
- Guants de neopré.  
- Granota de treball.  
- Casc de seguretat homologat.  
- Calçat de Seguretat. 
- Peces reflectores en cas de trànsit rodat en la zona. 
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Baranes 
 
DESCRIPCIÓ :    
- Es col·locaran baranes en el perímetre  
- En els accessos a les plantes tancades, a més de la barana es col·locaran senyals 

de -Prohibit el pas-. 
- L'altura serà almenys de 90 cm., sent recomanable la utilització de baranes amb 

altura d'1,00 metres. 
 
RISCOS (OPERACIONS DE MUNTATGE, DESMUNTATGE I MANTENIMENT) : 
- Caiguda de persones a distint nivell. Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Caiguda d'objectes a nivells inferiors. 
- Sobreesforços. 
- Colps o talls per maneig de ferramentes manuals. 
- Altres. 
 
ACTIVITATS DE PREVENCIÓ : 
- La protecció del risc de caiguda al buit per la vora perimetral en les plantes ja 

desencofrades, per les obertures en fatxada o pel costat lliure de les escales 
d'accés es realitzarà per mitjà de la col·locació de baranes. 

- L'obligatorietat de la seua utilització es deriva del que disposa l'Ordenanaza 
General de Seguretat i Higiene en el Treball en els seus articles 17, 21 i 22 i 
l'Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica en l'article 187. 

- En l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball en l'article 23 
s'indiquen les condicions que hauran de complir les baranes a utilitzar en obra. 
Entre altres: 

- Les baranes, plints i sòcols seran de materials rígids i resistents. 
- L'altura de  la  barana  serà  de 90 cm. sobre el nivell del forjat i estarà formada per 

una barra horitzontal, llistó intermedi i sòcol de 15 cm. d'altura. 
- Seran capaç de resistir una càrrega de 150 Kg. per metre lineal. 
- La disposició i subjecció de la mateixa al forjat es realitzarà segons el que disposa 

Plans. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (OPERACIONS DE MUNTATGE I 
DESMUNTATGE) : 
- Casc de seguretat homologat. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de cuiro impermeabilitzats. Guants de goma o P.V.C. 
- Arnés de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Trages per a temps plujós. 
 
1.8. MITJANS AUXILIARS I MAQUINÀRIA D'OBRA. 
 

1.8.1.MAQUINÀRIA EN GENERAL. 
 

A) Riscos detectables més comuns: 
* Bolcades. Afonaments. Xocs. 
* Formació d'atmosferes agressives o molestes. Soroll. 
* Explosió i incendis. 



* Atropells. 
* Caigudes a qualsevol nivell. Atrapaments. Talls. Colps i projeccions. 
* Contactes amb l'energia elèctrica. 
* Els inherents al propi lloc d'utilització. 
* Els inherents al propi treball a executar i Altres. 
 
B)Normes o mesures preventives tipus: 
- Totes les màquines o equips de treball a utilitzar en esta obra disposaran del 

marcat “CE” i a més s'adaptaran al que disposa el R.D. 1215 de Equips de Treball. 
- Els motors amb transmissió a través d'eixos i corrioles, estaran dotats de 

carcasses protectores antiatrapaments (talladores, serres, compressors, etc.). 
- Els motors elèctrics estaran coberts de carcasses protectores eliminadores del 

contacte directe amb l'energia elèctrica. Es prohibeix el seu funcionament sense 
carcassa o amb deterioraments importants d'aquests. 

- Es prohibeix la manipulació de qualsevol element component d'una màquina 
accionada per mitjà d'energia elèctrica, estant connectada a la xàrcia de 
subministrament. 

- Els engranatges de qualsevol tipus, d'accionament mecànic, elèctric o manual, 
estaran coberts per carcasses protectores antiatrapaments. 

- Les màquines de funcionament irregular o avariades seran retirades 
immediatament per a la seua reparació. 

- Les màquines avariades que no es puguen retirar se senyalitzaran amb cartells 
d'avís amb la llegenda: "MAQUINA AVARIADA, NO CONNECTAR". 

- Es prohibeix la manipulació i operacions d'ajust i arreglament de màquines al 
personal no especialitzat específicament en la màquina objecte de reparació. 

- Com a precaució addicional per a evitar la posada en servei de màquines 
avariades o de funcionament irregular, es bloquejaran els arrancadors, o si és 
procedent, s'extrauran els fusibles elèctrics. 

- La mateixa persona que instal·la el rètol d'avís de "MAQUINA AVARIADA", serà 
l'encarregada de retirar-la, en prevenció de connexions o posades en servei fora 
de control. 

- Només el personal autoritzat serà l'encarregat de la utilització d'una determinada 
màquina o màquina-ferramenta. 

- Les màquines que no siguen de sustentació manual es recolzaran sempre sobre 
elements anivellats i ferms. 

- L'elevació o descens a màquina d'objectes, s'efectuarà lentament, hissant-los en 
directriu vertical. Es prohibeixen les estirades inclinades. 

- Els ganxos de penjar dels aparells d'hissar quedaran lliures de càrregues durant 
les fases de descens. 

- Les càrregues en transport suspés estaran sempre a la vista, a fi d'evitar els 
accidents per falta de visibilitat de la trajectòria de la càrrega. 

- Els angles sense visió de la trajectòria de càrrega, se supliran per mitjà d'operaris 
que utilitzant senyals acordats suplisquen la visió del citat treballador. 

- Es prohibeix la permanència o el treball d'operaris en zones davall la trajectòria de 
càrregues suspeses. 

- Els aparells d'hissar a emprar en esta obra, estaran equipats amb limitador de 
recorregut del carro i dels ganxos, càrrega en punta, gir per interferència. 

- Els motors elèctrics de grues i dels muntacàrregues estaran proveïts de limitadors 
d'altura i del pes a desplaçar, que automàticament tallen el subministrament 
elèctric al motor quan s'arribe al punt en què s'ha de detindre el gir o desplaçament 
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de la càrrega. 
- Els cables de hissat i sustentació a emprar en els aparells d'elevació i transports de 

càrregues en esta obra, estaran calculats expressament en funció dels sol·licitats 
per als que s'instal·la. 

- La substitució de cables deteriorats s'efectuarà per mitjà de mà d'obra 
especialitzada, seguint les instruccions del fabricant. 

- Els llaços dels cables estaran sempre protegits interiorment per mitjà de folrets 
guardacables metàl·lics, per a evitar deformacions i cisalladures. 

- Els cables emprats directa o auxiliarment per al transport de càrregues suspeses 
s'inspeccionaran com a mínim una vegada a la setmana pel Servei de Prevenció, 
que prèvia comunicació al Cap d'Obra, ordenarà la substitució d'aquells que 
tinguen més del 10% de fils trencats. 

- Els ganxos de subjecció o sustentació, seran d'acer o de ferro forjat, proveïts de 
"pestell de seguretat". 

- Es prohibeix en esta obra, la utilització d'enganxalls artesanals construïts a base 
de redons doblegats. 

- Tots els aparells de hissat de càrregues portaran impresa la càrrega màxima que 
poden suportar. 

- Tots els aparells d'hissar estaran sòlidament fonamentats, recolzats segons les 
normes del fabricant. 

- Totes les màquines amb alimentació a base d'energia elèctrica, estaran dotades de 
presa de terra. 

- Es mantindrà en bon estat el greix dels cables de les grues (muntacàrregues, etc.). 
- Els treballs de hissat, transport i descens de càrregues suspeses, quedaran 

interromputs davall règim de vents superiors als assenyalats per a això, pel 
fabricant de la màquina. 

 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de polietilé. 
* Roba de treball. 
* Botes de seguretat. Guants de cuiro. 
* Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
 
1.8.3.MAQUINES - FERRAMENTA EN GENERAL. 
 

- En aquest apartat es consideren globalment els riscos de prevenció apropiats per a 
la utilització de xicotetes ferramentes accionades per energia elèctrica: Trepants, 
rozadores, cepilladores metàl·liques, serres, etc., d'una forma molt genèrica. 
 
A) Riscos detectables més comuns: 
* Talls. Cremades. Colps. 
* Projecció de fragments. 
* Caiguda d'objectes. 
* Contacte amb l'energia elèctrica. 
* Vibracions. Soroll. 
* Altres. 
 
B) Normes o mesures preventives col·lectives tipus: 
- Les màquines-ferramentes elèctriques a utilitzar en esta obra, estaran protegides 

elèctricament per mitjà de doble aïllament. 
- Els motors elèctrics de les màquina-ferramentes estaran protegits per la carcassa i 



resguards propis de cada aparell, per a evitar els riscos d'atrapaments, o de 
contacte amb l'energia elèctrica. 

- Les transmissions motrius per corretges, estaran sempre protegides per mitjà de 
bastidor que suporta una malla metàl·lica, disposada de tal forma, que permetent 
l'observació de la correcta transmissió motriu, impedisca l'atrapament dels operaris 
o dels objectes. 

- Les màquines en situació d'avaria o de semiavaria s'entregaran al Servei de 
Prevenció per a la seua reparació. 

- Les màquines-ferramenta  amb capacitat de tall, tindran el disc protegit per mitjà 
d'una carcassa antiprojeccions. 

- Les màquines-ferramenta no protegides elèctricament per mitjà del  sistema de 
doble aïllament, tindran les seues carcasses de protecció de motors elèctrics, etc., 
connectades a la xàrcia de terres en combinació amb els disjuntors diferencials del 
quadro elèctric general de l'obra. 

- En ambients humits l'alimentació per a les màquines-ferramenta no protegides amb 
doble aïllament, es realitzarà per mitjà de connexió a transformadors a 24 V. 

- Es prohibeix l'ús de màquines-ferramentes al personal no autoritzat per a evitar 
accidents per imperícia. 

- Es prohibeix deixar les ferramentes elèctriques de tall o trepant, abandonades en 
el sòl, o en marxa encara que siga amb moviment residual en evitació d'accidents. 

 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de polietilé. Roba de treball. Guants de seguretat. 
* Guants de goma o de PVC 
* Botes de goma o PVC. Botes de seguretat. 
* Ulleres de seguretat antiprojeccions. Protectors auditius. 
* Màscara filtrant. Màscara antipols amb filtre mecànic o específic recanviable. 
 
 
1.8.4. TALLADORA RADIAL - AMOLADORA. 
 

- Màquines portàtils, utilitzades per a tallar, polir o abrillantar superfícies rugoses.  
- Les amoladores són màquines molt versàtils, utilitzades en la construcció en 

múltiples operacions.   
 
A) Riscos detectables més comuns: 
* Projecció d'objectes.  
* Xafades sobre objectes.  
* Contactes elèctrics.  
* Caigudes a aquest o distint nivell degudes a desequilibris induïts per reaccions 

imprevistes, i moltes vegades brutals, de la màquina. En general, en totes les 
ferramentes rotatives hi ha el risc que el cos de la màquina tendisca a girar en 
sentit contrari quan la ferramenta de tall s'encalla. El parell de gir produït en un 
embós ha de ser suportat per l'operador, a menys que es transmeta a la peça 
treballada i esta ixca despedida. 

* Colps al treballar peces inestables.   
* Talls per contacte directe amb el disc o per ruptura i projecció de fragments 

d'aquest, que poden afectar a qualsevol part del cos.   
* Ferides en ulls produïdes per projecció de partícules del material treballat o de la 

pròpia ferramenta d'inserció.   
* Cremades degudes a incendis de vapors o altres materials inflamables, ocasionats 
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per espurnes. Pot inclús donar-se el cas de treballar aliatges amb components 
perillosos en estat de pols la captació i del qual eliminació resulte imprescindible.   

* Inhalació de pols procedent del material treballat i del mateix mola.   
* Exposició a soroll, ja que, al propi soroll de la màquina, cal sumar l'increment que 

es produeix depenent del material treballat (fregament amb la peça, ressonància i 
vibració d'esta, reflexió, etc.   

* Exposició a vibracions.   
 

B) Normes o mesures preventives col·lectives tipus: 
- El personal encarregat del maneig de l'amoladora haurà de ser expert en el seu ús.  
- L'amoladora haurà d'estar en bon estat per al seu funcionament.  
- Es col·locarà adequadament la màquina quan no treballe.  
- Es controlaran els diversos elements que es compon.   
- La primera mesura, i més elemental, és l'elecció de la màquina d'acord amb el 

treball a efectuar, al disc adequat a la tasca i al material a treballar, i als elements 
auxiliars que pogueren ser necessaris.  

- En ocasions, els problemes poden començar amb el muntatge del mola en el seu 
emplaçament. És elemental la utilització de discos de diàmetres i característiques 
adequades al treball a efectuar; respectar el sentit de rotació indicat sobre esta, i 
utilitzar correctament els dispositius de fixació del mode indicat pel fabricant. És 
important fer rotar el disc manualment per a verificar que està ben centrat i no té 
fregaments amb la carcassa de protecció.  

- Comprovar que el disc a utilitzar està en bones condicions d'ús. Havent 
d'emmagatzemar els discos en llocs secs, sense sofrir colps i seguint les 
indicacions del fabricant.   

- Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina.   
- No sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada en el mola.   
- Utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i característiques de la 

màquina.   
- No sotmetre el disc a sobresforços, laterals o de torsió, o per aplicació d'una 

pressió excessiva. Els resultats poden ser nefastos: ruptura del disc, 
sobrecalfament, pèrdua de velocitat i de rendiment, rebuig de la peça o reacció de 
la màquina, pèrdua d'equilibri, etc.   

- En el cas de treballar sobre peces de xicoteta grandària o en equilibri inestable, 
assegurar la peça a treballar, de manera que no sofrisquen moviments imprevistos 
durant l'operació.   

- Parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció de possibles danys al 
disc o moviments incontrolats d'esta. L'ideal seria disposar de suports especials 
pròxims al lloc de treball.   

- Al desenrotllar treballs amb risc de caiguda d'altura, assegurar sempre la postura 
de treball, ja que, en cas de pèrdua d'equilibri per reacció incontrolada de la 
màquina, els efectes es poden multiplicar.   

- No utilitzar la màquina en postures que obliguen a mantindre per damunt del nivell 
dels muscles, ja que, en cas de pèrdua de control, les lesions poden afectar a la 
cara, pit o extremitats superiors.   

- Situar l'empunyadura lateral en funció del treball a realitzar, o utilitzar una 
empunyadura de pont.   

- En cas d'utilització de plats d'escatar, instal·lar en l'empunyadura lateral la 
protecció corresponent per a la mà.   

- Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que 



permeten, a més de fixar convenientment la peça, graduar la profunditat o 
inclinació del tall.   

- Existixen també guies acoplables a la màquina que permeten, en mode portàtil, 
executar treballs d'aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos 
esforços laterals del disc; en molts d'estos casos serà necessari ajudar-se amb 
una regle que ens definisca netament la trajectòria.   

- Quan no s’utilitza es guardarà descarregada en el seu allotjament corresponent.  
 

C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de seguretat homologat. 
* Guants de treball. 
* Ulleres amb muntura i oculars de protecció contra impactes. 
* Traje impermeable per a ambients plujosos. 
* Protectors auditius. 
* Màscara per a treballs amb pols. 
 
1.8.8. FERRAMENTES MANUALS. 
 
A) Riscos detectables més comuns: 
* Colps en les mans i els peus. 
* Talls en les mans. 
* Projecció de partícules. 
* Caigudes al mateix nivell. Caigudes a distint nivell. 
 
B) Normes o mesures preventiva tipus: 
- Les ferramentes manuals s'utilitzaran en aquelles tasques per a les que han sigut 

concebudes. 
- Abans del seu ús es revisaran, rebutjant-se les que no es troben en bon estat de 

conservació o defectuoses. 
- Els mànecs estaran adequadament fixats a la ferramenta. 
- Es mantindran netes d'olis, greixos i altres substàncies lliscants. 
- Per a evitar caigudes, talls o riscos anàlegs, es col·locaran en portaferramentes o 

estants adequats. 
- Durant el seu ús s'evitarà el seu dipòsit arbitrari pels sòls. 
- Els treballadors rebran instruccions concretes sobre l'ús correcte de les 

ferramentes que hagin d'utilitzar. 
 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Cascos de seguretat homologat. 
* Botes de seguretat. 
* Guants de cuiro o PVC. 
* Roba de treball. 
* Ulleres contra projecció de partícules. 
* Arnés de seguretat (per a treballs en altures). 
 
1.9. RISCOS LABORALS QUE NO PODEN SER ELIMINATS. 
 
Caigudes en el mateix nivell 
          Amb les mesures exposades l'acció preventiva serà positiva, consistent en la 
neteja periòdica, senyalització i il·luminació dels recorreguts a efectuar pels 
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treballadors. 
 
 Colps i caiguda d’objectes  
          En diferents fases dels treballs, per això s'extremaren les mesures de 
protecció individual, col·lectiva i neteja de l'obra en general. 
 
Colps per maneig d'objectes i ferramentes manuals 
         En diferents fases d'Obra, s'extremaren les mesures de protecció individual, 
per a atenuar el risc. 
        Afecció Reumàtica per humitats en els genolls 
        Talls per maneig de màquines-ferramentes manuals 
        Atrapaments entre objectes 
        Derivats de mitjans auxiliars a utilitzar 
 
Mesures Tipus 
              Neteja i Organització dels treballs conforme al que indica els apartats 
corresponents de la Memòria. 
 
 Ús obligatori d'Elements de Protecció individual 
 - Ús de Casc homologat 
 - Ús roba de treball 
 - Guants de Cuiro 
 - Botes de seguretat 
 - Cinturó faixa elàstica (manipulació de càrregues, inici d'activitat, etc.) 
 - Ulleres antipols-objectes, antiprojeccions 
 - Màscara antipols amb filtre recanviable (treballs amb generació de pols). 
 
  
1.10. TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Segons Annex II del 

R.D. 1.627/97). 
 

En aquest apartat es detallen les mesures especifiques a prendre per als 
treballs inclosos en l'Annex II de RD 1.627/97, les quals impliquen riscos especials 
per a la Seguretat i Salut dels treballadors. 

En l'obra, objecte d'aquest Estudi de Seguretat, tenim com a risc especial i de 
major importància la caiguda, el qual analitzarem prenent com a risc de referència 
els treballs  als quals està associat al dit risc: 

 Moviment de terres. 
Enderrocaments 
Estructures 
Circulació per la zona de rases i pous. 
Mitjans Auxiliars. 

Les mesures especifiques de protecció són les assenyalades en els apartats 
anteriors. 
 
1.11. CONDICIONS DE SEGURETAT I SALUT EN ELS PREVISIBLES TREBALLS 
POSTERIORS. 
 
 En el Projecte d'Execució no es contemplen els treballs específics per a la 
conservació i manteniment de les obres, per això i a mode esquemàtic i sense perjuí 



que en el Projecte final d'obra s'incloga un annex més detallat s'hauran d'efectuar 
els treballs següents: 
Treballs de Manteniment de l’edifici (neteja, pintura, reposicions, etc.).
Treballs de neteja de la xàrcia de clavegueram. 
Treballs de manteniment i inspecció periòdica d'instal·lacions elèctriques, segons 

Orde 31 de Gener d'1.990 de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, 
realitzats per instal·ladors autoritzats. 
Abans de cometre qualsevol treball de manteniment s'estarà al que disposa 

l'apartat corresponent sobre mesures preventives de seguretat, tant dels treballs 
(1.6.), Mitjans Auxiliars (1.7.), així mateix tots ells hauran d'estar davall la supervisió 
d'un Tècnic competent. 

 
Almoines, setembre de 2.018 

 
 
 
 
 

L’Enginyer Tècnic Municipal 
Col·legiat núm. 4.194 C.O.I.T.I.G.V. 

J. Antonio Juan Llácer  

A_Juan
Mi Firma
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2. PLEC DE CONDICIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. PLEC DE CONDICIONS: 
 
2.1. NORMATIVA D'APLICACIÓ 
 
GENERALS: 
 

 Llei 31/1.995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i la seua 
posterior reforma de l'article 24 per mitjà del R.D. 171/2004. 

  

 Llei 54/2003 de Reforma del Marc Normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals. 
 

 Títol II (Capítols d'I a XII): Condicions Generals dels centres de treball i dels 
mecanismes i mesures de protecció de l'Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball. (OM de 9 de març de 1971) 

 

 Capítol XVI: Seguretat i Higiene; seccions 1a, 2a i 3a de l'Ordenança de Treball 
de la Construcció, Vidre i Ceràmica. (OM de 28 d'agost de 1.970) 

 

 Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre de 1997 pel qual s’estableixen les 
Disposicions Mínimes de Seguretat i de Salut en les Obres de Construcció.  

 

 Ordenances Municipals 
 
SENYALITZACIONS: 
 

R.D. 485/97, de 14 d'abril. 
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 
 

R.D. 1.407/1.992 modificat per RD 159/1.995, sobre condicions per a la 
comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció 
individual-EPI. 
 

R.D. 773/1.997 de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a la utilització per treballadors d'equips de protecció individual. 
 
EQUIPS DE TREBALL: 
 

 R.D. 1215/1.997. Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels 
treballadors dels equips de treball i la seua posterior modificació. 

 
SEGURETAT EN MÀQUINES: 
 

R.D. 1.435/1.992 modificat per RD 56/1.995, dicten les disposicions d'aplicació de 
la Directiva del Consell 89/392/CEE, relativa a l'aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre màquines. 
 

R.D. 1.495/1.986, modificació  RD 830/1.991, aprova el Reglament de Seguretat 
en les màquines. 
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Orde de 23/05/1.977 modificada per Orde de 7/03/1.981. Reglament d'aparells 
elevadors per a obres. 
 

Orde de 28/06/1.988 pel que s'aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-
AEM2 del Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció, referent a grues torres 
desmuntables per a obres. 
 
PROTECCIÓ ACÚSTICA: 
 

R.D. 1.316/1.989, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del 
Govern. 27/10/1.989. Protecció dels treballadors enfront dels riscos derivats de 
l'exposició al soroll durant el treball. 
 

R.D. 245/1.989, del Ministeri d'Indústria i Energia. 27/02/1.989. Determinació de 
la potència acústica admissible de determinat material i maquinària d'obra. 
 

Orde del Ministeri d'Indústria i Energia. 17/11/1.989. Modificació del RD 
245/1.989, 27/02/1.989. 
 

Orde del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. 18/07/1.991. Modificació de 
l'Annex I del Reial Decret 245/1.989, 27/02/1.989. 
 

R.D. 71/1.992, del Ministeri d'Indústria, 31/01/1.992. S'amplia l'àmbit d'aplicació 
del Reial Decret 245/1.989, 27/02/1.989, i s’estableixen noves especificacions 
tècniques de determinats materials i maquinària d'obra. 
 

Orde del MINISTERI d'Indústria i Energia. 29/03/1.996. Modificació de l'Annex I 
del Reial Decret 245/1.989. 
 
ALTRES DISPOSICIONS D'APLICACIÓ: 
 

R.D. 487/1.997. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 
manipulació manual de càrregues que comporten riscos, en particular dors lumbars, 
per als treballadors. 
 

Reglament electrotècnic de baixa Tensió i Instruccions Complementàries. 
 

Orde de 20/09/1.986: Model de llibre d'Incidències corresponent a les obres en 
què siga obligatori un Estudi de Seguretat i Saluden el treball. 
 

Orde de 6/05/1.988: Requisits i dades de les comunicacions d'obertura prèvia o 
represa d'activitats d'empreses i centres de treball. 
 
2.2. PLA DE SEGURETAT I SALUT. 
 

Cada Contractista està obligat redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant 
aquest Estudi als seus mitjans i mètodes d'execució, a més el qual no suposarà en 
cap cas una disminució de la seguretat establida en aquest Estudi. 

Aquest Pla de Seguretat i Salut haurà de comptar amb l'aprovació expressa 
del Coordinador de Seguretat i Salut en execució de l'obra, a qui es presentarà 
abans de la iniciació dels treballs i sense la qual no s'iniciaran les mateixes. 



Una còpia del Pla haurà d'entregar-se al Recurs Preventiu, Servei de 
Prevenció i Empreses subcontractistes, les quals hauran de conéixer, transmetre als 
seus treballadors i aplicar adequadament tot el que especifica el mateix. 

 
2.3. DEURES, OBLIGACIONS I COMPROMISOS DE CONTRACTISTES I 

SUBCONTRACTISTES. 
 

Les empreses Contractistes i Subcontractistes realitzaran l'obertura de centre 
de treball davant de l'autoritat laboral, prèvia a la seua entrada en l'obra. 
 

Segons els Arts. 14 i 17, en el Capítol III de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals s’estableixen els punts següents:  

 
1. Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i 

salut en el treball. El citat dret suposa l'existència d'un correlatiu deure de 
l'empresari de protecció dels treballadors enfront dels riscos laborals. Aquest deure 
de protecció constituïx, igualment, un deure de les Administracions Públiques 
respecte del personal al seu servei. Els drets d'informació, consulta i participació, 
formació en matèria preventiva, paralització de l'activitat en cas de risc greu i 
imminent i vigilància del seu estat de salut, en els termes previstos en la present 
Llei, formen part del dret dels treballadors a una protecció eficaç en matèria de 
seguretat i salut en el treball. 

 
2. En compliment del deure de protecció, l'empresari haurà de garantir la 

seguretat i la salut dels treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats 
amb el treball.  A estos efectes, en el marc de les seues responsabilitats, l'empresari 
realitzarà la prevenció dels riscos laborals per mitjà de l'adopció de totes les 
mesures siguen necessàries que per a la protecció de la seguretat i la salut dels 
treballadors, amb les especialitats que s'arrepleguen en els articles corresponents 
en matèria d'avaluació de riscos, informació, consulta i participació i formació dels 
treballadors, actuació en casos d'emergència i de risc greu i imminent, vigilància de 
la salut, i per mitjà de la constitució d'una organització i dels mitjans necessaris en 
els termes establerts en el Capítol IV de la present Llei.  L'empresari desenvoluparà 
una acció permanent a fi de perfeccionar els nivells de protecció existents i 
disposarà allò necessari per a l'adaptació de les mesures de prevenció 
assenyalades en el paràgraf anterior a les modificacions que pugen experimentar 
les circumstàncies que incidisquen en la realització del treball.  

 
3. L'empresari haurà de complir les obligacions establides en la normativa 

sobre prevenció de riscos laborals i disposar de Pla de Prevenció. 
 
4. Les obligacions dels treballadors establertes en esta Llei, l'atribució de 

funcions en matèria de protecció i prevenció a treballadors o Serveis de l'empresa i 
el recurs al concert amb entitats especialitzades per al desenrotllament d'activitats 
de prevenció complementaran les accions de l'empresari, sense que per això 
l'eximisquen del compliment del seu deure en esta matèria, sense perjuí de les 
accions que puga exercitar, si és procedent, contra qualsevol altra persona. 

5. El cost de les mesures relatives a la seguretat i la salut en el treball no 
haurà de recaure de cap manera sobre els treballadors. 
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Equips de treball i mitjans de protecció. 
1. L'empresari adoptarà les mesures necessàries a fi que els equips de treball 

siguen adequats per al treball que haja de realitzar-se i convenientment adaptats a 
l'efecte, de forma que garantisquen la seguretat i la salut dels treballadors a 
l'utilitzar-los. Quan la utilització d'un equip de treball puga presentar un risc específic 
per a la seguretat i la salut dels treballadors, l'empresari adoptarà les mesures 
necessàries a fi que:  a) La utilització de l'equip de treball queda reservada als 
encarregats de la dita utilització.  b) Els treballs de reparació, transformació, 
manteniment o conservació siguen realitzats pels treballadors específicament 
capacitats per a això. 

2. L'empresari haurà de proporcionar als seus treballadors equips de 
protecció individual adequats per a l'acompliment de les seues funcions i vetllar per 
l'ús efectiu dels mateixos quan, per la naturalesa dels treballs realitzats, siguen 
necessaris. Els equips de protecció individual hauran d'utilitzar-se quan els riscos no 
es puguen evitar o no puguen limitar-se prou per mitjans tècnics de protecció 
col·lectiva o per mitjà de mesures, mètodes o procediments d'organització del 
treball. 

 
PRINCIPIS BÀSICS: 

 

D'acord amb els Arts. 15 i 16 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
s’estableix que: 

1. L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de 
prevenció previst en el capítol anterior, d'acord amb els següents principis generals:  
a) Evitar els riscos.  b) Avaluar els riscos que no es puguen evitar.  c) Combatre els 
riscos a l'origen.  d) Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la 
concepció dels llocs de treball, així com a l'elecció dels equips i els mètodes de 
treball i de producció, amb mires, en particular, a atenuar el treball monòton i 
repetitiu i a reduir els efectes d'aquest en la salut.  e) Tindre en compte l'evolució de 
la tècnica.  f) Substituir allò perillós pel que comporte poc o cap perill.  g) Planificar la 
prevenció, buscant un conjunt coherent que integre en ella la tècnica, l'organització 
del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors 
ambientals en el treball. h) Adoptar mesures que anteposen la protecció col·lectiva a 
la individual.  i) Donar les degudes instruccions als treballadors.   

2. L'empresari prendrà en consideració les capacitats professionals dels 
treballadors en matèria de seguretat i de salut en el moment d'encomanar-los les 
tasques. 

3. L'empresari adoptarà les mesures necessàries a fi de garantir que només 
els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguen accedir a les 
zones de risc greu i específic. 

4. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions 
o imprudències no temeràries que poguera cometre el treballador. Per a la seua 
adopció es tindran en compte els riscos addicionals que pogueren implicar 
determinades mesures preventives; les quals només podran adoptar-se quan la 
magnitud dels dits riscos siga substancialment inferior a la de què es pretén 
controlar i no existisquen alternatives més segures. 

5. Podran concertar assegurança que tinga com a fi garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus 
treballadors, els treballadors autònoms respecte a ells mateixos i les societats 
cooperatives respecte als seus socis, l'activitat de les quals consisteix en la 
prestació del seu treball personal. 



Avaluació dels riscos.  
 
1. L'acció preventiva en l'empresa es planificarà per l'empresari a partir d'una 

avaluació inicial dels riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors, que es 
realitzarà, amb caràcter general, tenint en compte la naturalesa de l'activitat, i en 
relació amb aquells que estiguen exposats a riscos especials. Igual avaluació haurà 
de fer-se amb ocasió de l'elecció dels equips de treball, de les substàncies o 
preparats químics i del condicionament dels llocs de treball. L'avaluació inicial tindrà 
en compte aquelles altres actuacions que hagen de desenrotllar-se de conformitat 
amb el que disposa la normativa sobre protecció de riscos específics i activitats 
d'especial perillositat. L'avaluació serà actualitzada quan canvien les condicions de 
treball i, en tot cas, se sotmetrà a consideració i es revisarà, si fóra necessari, amb 
ocasió dels danys per a la salut que s'hagen produït. Quan el resultat de l'avaluació 
ho fera necessari, l'empresari realitzarà controls periòdics de les condicions de 
treball i de l'activitat dels treballadors en la prestació dels seus serveis, per a 
detectar situacions potencialment perilloses.   

2. Si els resultats de l'avaluació prevista en l'apartat anterior ho feren 
necessari, l'empresari realitzarà aquelles activitats de prevenció, incloses les 
relacionades amb els mètodes de treball i de producció, que garantisquen un major 
nivell de protecció de la seguretat i la salut dels treballadors. Aquests actuacions 
hauran d'integrar-se en el conjunt de les activitats de l'empresa i en tots els nivells 
jeràrquics d'esta. Les activitats de prevenció hauran de ser modificades quan 
s'aprecie per l'empresari, com a conseqüència dels controls periòdics previstos en 
l'apartat anterior, la seua inadequació als fins de protecció requerits.   

3. Quan s'haja produït un dany per a la salut dels treballadors o quan, amb 
ocasió de la vigilància de la salut prevista en l’article 22, apareguen indicis que les 
mesures de prevenció resulten insuficients, l'empresari durà a terme una 
investigació respecte d'això, a fi de detectar les causes d'estos fets.   
 

Almoines, setembre de 2.018 
 
 
 
 
 

L’Enginyer Tècnic Municipal 
Col·legiat núm. 4.194 C.O.I.T.I.G.V. 

J. Antonio Juan Llácer 
 
 
 

A_Juan
Mi Firma
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