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MEMÒRIA TÈCNICA
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1.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA
1.1. Objecte del projecte:
L'objecte de la present memòria és el de definir les característiques tècniques i
constructives de les actuacions necessàries per a la instal·lació d’un ascensor a
l’edifici de la piscina coberta municipal, situat al carrer Gabriel Alomar, essent
promotor de la mateixa: Ajuntament d’Inca amb CIF: P-0702700-F.
La finalitat d’aquesta actuació és la de millorar i complimentar les mesures
d’accessibilitat universal a l’edifici en qüestió.
El projecte constarà dels següents apartats:
•

MEMÒRIA DESCRIPTIVA.

•

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

•

PLEC DE CONDICIONS

•

PRESSUPOST

•

PLÀNOLS

El mateix es redactarà d'acord amb la normativa següent:
•

PGOU, Ajuntament d’Inca.

•

Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de les Illes Balears.

•

RD 314/2006. Codi Tècnic de la Edificació (CTE).

•

RD 842/2002, Reglament Electrotècnic en baixa tensió i instruccions
tècniques complementàries.

El projecte serà tramitat a:
•

Ajuntament d'Inca

1.2 Fases d’execució de la instal·lació i programa de desenvolupament dels
treballs o pla d’obra de caràcter indicatiu
L'execució de la instal·lació de l’ascensor proposta s'efectuarà en una única fase.
El calendari previst d’execució del projecte es basa en els capítols descrits en el
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pressupost segons les diferents fases constructives. Es preveu que les obres
comencin en el 2018 amb una duració estimada d’ 1 mes.
Pla d’obra
A continuació es descriuen les fases en què s’ha subdividit l’obra completa.
DIAGRAMA PLA D’OBRA
Fase
1 Actuacions prèvies
2 Estructura metàl·lica
3 Instal·lació elèctrica
4 Instal·lació ascensor
5 Gestió de residus
6 Control de qualitat i assajos
7 Seguretat i salut

Duració Setmana 1 Setmana 2 Setmana 3 Setmana 4
7 dies
7 dies
3 dies
15 dies
30 dies
30 dies
30 dies

1.3 Revisió de preus
Donada que la durada prevista de les obres és inferior a un any, no es requereix
fórmula de revisió de preus.
Els preus del pressupost utilitzats s'ajusten als preus de mercat per a aquest tipus
d'obra.
1.4 Pressupost de les obres
Ascendeix el pressupost general a la quantitat de 24.884,33 €.

1.5 Consideració d'obra completa
El present Projecte reuneix els requisits exigits pel RD 1.098/2.001 sobre
l'elaboració de Projectes d'Obra i concretament compleix amb el que estableix
l'article 125 del Reglament General de Contractació de les Administracions
Públiques, en el que es refereix a una obra completa susceptible de ser lliurada a
l'ús públic.
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1.6 Termini de garantia
rà de 12 mesos a partir de la recepció, durant els quals anirà a compte del
contractista la conservació i reparació de totes les obres contractades, tenint
especial atenció de la seva policia i utilitzant en les reparacions dels materials que
disposi la Direcció Tècnica, i d'acord amb les seves instruccions.
1.7 classificació empresarial
Per a la realització de les obres del projecte s'exigirà al contractista la següent
proposta de classificació empresarial: Grup J, subgrup 1, categoria 1.

1.8 Compliment del PDS per a la gestió de residus de l’Illa de Mallorca
No es preveu la realització de cap tipus d’obra civil per a la instal·lació de l’ascensor
atès que el fosso i les parets laterals on s’ha d’ubicar ja estan construïdes.
Els residus generats en l'obra, com ara els envoltants de la maquinària i altres
peces, seran carregats i transportats per al seu tractament a abocador autoritzat.
1.9.- Activitat a dur a terme:
Instal·lació d’un ascensor que possibiliti l’adaptació del local a la Llei 8/2017, de 3
d'agost, d'accessibilitat universal de les Illes Balears i al DB SU A-9.
1.10.- Situació i característiques del local
El local està situat al carrer Gabriel Alomar, s/n de la localitat d’Inca.
L’ús que es fa del local està previst al planejament urbanístic.
1.11.- Exercici de l'activitat:
“Local destinat a piscina coberta”
En el local es du a terme l’activitat de piscina coberta climatitzada. Aquesta es troba
situada a la planta baixa, mentre que a la planta pis s’hi desenvolupen bàsicament
tasques administratives i algunes classes de gimnàstica. La planta pis en l’actualitat
no és accessible.
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Es redacta aquest projecte per poder procedir a la instal·lació d’un ascensor que
possibiliti l’adaptació del local al DB SUA-9 i la Llei 8/2017, de 3 d'agost,
d'accessibilitat universal de les Illes Balears.
1.12.- Recursos humans:
No varien respecte a l’exercici actual de l’activitat.
1.13.- Maquinaria i altres mitjans (objecte de la modificació):
ID.
1

RECEPTOR
ASCENSOR

POTENCIA (W)
3910

1.14.- Descripció de l’ascensor a instal·lar
Les referències a marques determinades que conté aquesta memòria o pressupost
adjunt ho són als únics efectes de que els licitadors, per remissió a la marca,
coneguin les característiques tècniques equivalents o similars del producte que es
pretén adquirir, ja que d'aplicar els apartats 3 i 4 de l'art. 117 del TRLCSP
s'introduiria una excessiva complexitat i normativa d'homologació.
Les principals característiques de l’ascensor a instal·lar seran les següents:
DESCRIPTIVO ASCENSOR SEGMENTO NUEVA INSTALACION
MODELO:

O3G_2010 Alta eficiencia para edificios públicos de tráfico
moderado.

Nº personas /
carga:

6 personas / 450 Kg.

Velocidad:

1.00 m/s con Var. Frec.

Paradas Accesos:

02 / 2

Recorrido Cabina: 3.0m.
Embarques:

1 Embarque

Tensión:

380V/ 220V - 50Hz

Potencia máquina

3,4Kw

Calor disipado

0,3Kw

Potencia de red

4Kw

Contrapeso:

Lateral

Paracaídas
contrapeso:

--

Maniobra:

Selectiva en Bajada Simplex

CABINA
Dimensiones (a x

1000x1250x2100 mm
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f x h):
Pared Fondo:

Recubrimiento Neocompact Madera NC22-Espejo 3/4 estrecho Blanco

Pared Lateral con
Recubrimiento Neocompact Madera NC22
Botonera:
Pared Lateral sin
Recubrimiento Neocompact Madera NC22-Pasamanos Inoxidable
Botonera:
Panel de mando:

Acero Inoxidable Plus

Techo:

Acero Inoxidable Plus

Iluminación:

Iluminación eficiente con apagado automático UP67 Panel Led

Suelo:

PVC-High SC05

Frentes /
embocadura:

Acero Inox.(Plus)

Rodapié:

Aluminio Anodizado

PUERTAS

Cabina

Pisos

Tipo:

Telescópica 2 Hojas

Telescópica (2 uds)

Hoja:

Puerta Normal Solid

Puerta Normal Solid (2uds)

Dimensiones (a x
h):

800mm x2000mm

800mm x2000mm

Acabado:

Acero Inox.(Plus)

Acero Inox.(Plus)(2uds)

Detector:

Cortina fotoeléctrica

–

Normativa fuego:

--

EN81/58 (E120)(2uds)

Accionamiento:

Vel. Regulada mediante Variación
Frecuencia

Vel. Regulada mediante
variación frecuencia

SEÑALIZACIÓN

Cabina

Pisos

Tipo pulsador:

Electromecánico-Antivandálico

Electromecánico-Antivandálico

O3G Series circular

O3G Series circular

Matriz de Puntos

Ninguno

--

Si

--

--

Pulsador de cierre de puertas.

Orona Phone Unit

Cerrojo en puerta cabina 1er
embarque.

EN 81-20/50

Cierre Forzado.

Sirena

Estética
pulsador:
Indicador
posición:
Flechas
direccionales:
Señal acústica:
OTRAS
PRESTACIONES
Alarma e
iluminacion de
emergencia.
Pulsador de
apertura de
puertas.
Indicador
luminoso y
acustico de
sobrecarga.

Teleservicio 24h. Escalera en foso.
Isonivelación
fina

Iluminación de Recinto.

DIMENSIONES HUECO
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-Ancho Hueco
Mínimo:
-Fondo Hueco
Mínimo:
-Altura último
piso mínimo:
-Foso:

1525mm
1575mm
3400mm
1000mm

1.15. Matèries primeres i productes emmagatzemats.
No es preveu que al local existeixin productes emmagatzemats.
1.16. Combustibles:
No hi ha cap tipus de combustible emmagatzemat.
1.17. Instal·lacions sanitàries:
En el recinte es disposa de banys equipats amb inodor i lavabo. Disposa
d’instal·lació d’aigua freda i calenta. S'abasteix de la xarxa d’aigua potable
municipal. La ventilació es fa mitjançant el shunt de ventilació existent de l’edifici.
Està equipat, també amb una farmaciola que contindrà els elements necessaris per
a cures d’urgència
1.18. Instal·lació elèctrica:
•

Tensió de subministrament: 230/400, corrent monofàsic trifàsic, 50 Hz, a
càrrec de la Companyia Distribuïdora.

•

Tipus de instal·lació: de superfície i encastada.

Cal destacar que la instal·lació elèctrica és existent (es procedirà a la seva ampliació
per la instal·lació de l’ascensor) i que s’abasteix del comptador instal·lat a l’edifici.
El subministrament actual, amb CUP’s nº ES0031500566020001QJ0F, disposa
de 89 Kw de potència contractada i un comptador de lectura indirecta amb
maxímetre, per tant, no serà necessària l’ampliació d’aquesta per tal d’absorbir
els 3,9Kw de potència amb els quals compta el motor de l’ascensor a instal·lar
ni la tramitació de cap modificació de la posada en servei de la instal·lació de
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BT davant la DGI atès que l’increment de la potència instal·lada serà inferior al
5%.
1.18.1.- Potència.
La potencia instal·lada és el resultat de totes les potències dels aparells elèctrics i
enllumenat previst al local.
1.18.2.- Instal·lació d’enllaç:
La instal·lació és existent i enllaça al comptador elèctric amb el quadre general, la
línia des del quadre general fins al subquadre de l’ascensor a instal·lar es realitzarà
mitjançant conductors adequadament aïllats.
1.18.3. Quadres elèctrics:
•

Quadre General i subquadre

El quadre general és existent i no és objecte d’aquest projecte.
El subquadre de l’ascensor s’ubicarà al lloc indicat als plànols i constarà d’un armari
de sèrie Pragma de Merlin Gerin o similar, amb tapa opaca, que contendrà tots els
mecanismes de protecció.
1.18.4.- Canalitzacions.
Es faran de la forma següent:
De superfície. Es faran mitjançant conductors de coure, flexible, amb aïllament
termoplàstic a base de poliefina (Z1), tipus ES07Z1-K. El conductor estarà protegit a
l'interior de canal, de dimensions adients al numero de conductors a allotjar.
1.18.5.- Protecció contra contactes indirectes.
Es farà mitjançant la connexió a una presa de terra de les envoltants metàl·liques
dels receptors. La presa de terra tindrà una resistència inferior a 80 Ω. Els
interruptors automàtics i diferencials són existents. La sensibilitat dels mateixos serà
de 30 mA.
1.18.6. Instal·lació d’enllumenat.
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L’enllumenat general no es modifica.
1.19. Ventilació, climatització i aigua calenta sanitària:
No es modifica la instal·lació existent.
1.20.- Impacte ambiental:
1.20.a.- Renous i vibracions:
L’activitat no produeix renous ni vibracions audibles des de l’exterior.
1.20.b.- Emissió de contaminats a l’atmosfera:
No hi haurà cap emissió de contaminants a l’atmosfera.
1.20.c.- Olors:
No hi haurà despreniment d’olors, sensible des de l’exterior.
1.20.d.- Aigües residuals:
Les úniques aigües residuals seran les produïdes al bany. Són conduïdes a la xarxa
existent i no són objecte d’aquest projecte.
1.20.e.- Residus sòlids:
No es preveu la producció de cap tipus de residus sòlids. En tot cas els que es
poguessin produir es col·locaran dins bosses de fems i es dipositaran en cubs
apropiats per ser recollits per l’empresa municipal de recollida de fems.
1.21. Compliment del DB SI, seguretat en cas d’Incendi.
Es descriuen les instal·lacions existents tot i que no són objecte d’aquest projecte.
1.21.1. SI-1. Propagació Interior:
1.21.1.1. Compartimentació en Sectors d’Incendi:
El local objecte del present projecte serà un sector únic a efectes de prevenció
d’incendis.
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1.21.1.2. Classificació del risc:
Càrrega tèrmica:
S’ha pres com a referent les dades les CEPREVEN (Centre Nacional de Prevenció
de Danys i Pèrdues):
•

Càrrega Tèrmica ponderada

Qm= 72 Mcal/m2

Protecció Passiva del Local
Resistència al foc de l’estructura portant
Resistència al foc de les parets i sostre que separen el local

R 90
EI 90

de la resta d’edifici
1.21.1.3. Reacció al foc d’elements constructius, decoratius i de Mobiliari:
Reacció al Foc dels Revestiments
Parets i sostre
Sol

C-s2, d0
EFL

1.21.2. SI-2: Propagació exterior:
Protecció passiva parets mitgeres i Façana

EI 120

1.21.3. SI-3: Evacuació dels Ocupants:
No es modifica.
En els plànols s’indica el recorregut d’evacuació de la planta pis 1 i planta baixa de
l’edifici.
1.21.4. SI-4. Detecció, control i extinció d’Incendis:
No es modifica.
S’amplia amb la instal·lació de 1 Ut. Extintor d’eficàcia Co2 al costat del subquadre
elèctric.
Tots els elements de protecció i extinció d’incendis, així com el recorregut
d’evacuació estaran senyalitzats. Tots ells seran visibles amb enllumenat normal i
enllumenat d’emergència.
1.21.5. SI-5. Intervenció dels bombers:
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L’accés dels bombers és factible a través de la façana, atès que l’edifici està situat
a un vial públic, les característiques del qual son:
•

Amplada: >15 m (Plaça)

•

Alçada lliure: 6 mts (la de l’edifici)

1.22.- Aigua potable:
Les instal·lacions sanitàries s’abasteixen de la xarxa pública municipal d'aigua
potable.

1.23.- Altres instal·lacions:
No disposa de cap altre instal·lació de protecció contra incendis.
1.24.- Justificació dels càlculs:
1.24.1.- Càlculs elèctrics:
Les fórmules emprades al càlcul son:
Als circuits monofàsics:
I =

P
U cos ϕ

u=

2 LI cos ϕ
cS

S=

2 PL
cUu

S=

PL
cUu

Als circuits trifàsics:
I =

P
3U cos ϕ

u=

3LI cos ϕ
cS

Els significats dels símbols emprats son:
P= Potencia activa, en W.
U= Tensió, en V.
I= Intensitat del corrent, en A.
cosϕ= Factor de potència
S= Secció del conductor, en mm²
L= Llargària del conductor, en metres
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u= Caiguda de tensió, en V.
c= Conductivitat del material, en m/Ω· mm².
1.25 Nivell de compliment del CTE y prestacions de l’edifici.
L’edifici ja consta de l’obra civil a nivell estructural necessària per la instal·lació de
l’ascensor, les úniques obres a realitzar seran la seva instal·lació i petites obres de
condicionament de l’espai (pintar, acabats, reforma de la instal·lació elèctrica, etc.)
En aquest apartat es justificaran les petites obres a realitzar així com el compliment
del CTE:
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Requisitos
básicos:

Según CTE

Seguridad

Habitabilidad

En
proyecto

DB-SE

Seguridad
estructural

DB-SE

DB-SI

Seguridad en
caso de
incendio

DB-SI

DB-SU

Seguridad de
utilización

DB-SU

DB-HS

DB-HR
DB-HE

Salubridad
Protección
frente al ruido
Ahorro de
energía y
aislamiento
térmico

DB-HS

NBE CA88
DB-HE

Prestaciones según el CTE
en proyecto
De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños
que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas,
los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del
edificio.
De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones
seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio
edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de
extinción y rescate.
De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente
para las personas.
Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se
alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el
ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en
su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase
de residuos.
De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las
personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.
De tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para
la adecuada utilización del edificio.
Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las
instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio

Funcionalidad

-

Habitabilidad

-

Accesibilidad

-

Acceso a los
servicios

Requisitos
básicos:
Seguridad

Según CTE
DB-SE
DB-SI

Habitabilidad

De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la
dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las
funciones previstas en el edificio.
De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación
L 3/1993
reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos
D 20/2003
en su normativa específica.
RDL1/1998
De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con lo
RD401/2003 establecido en su normativa específica.
D145/1997
D20/2007

En proyecto

Seguridad estructural
Seguridad en caso de
incendio

Prestaciones que superan el CTE
en proyecto

DB-SE

Procede

DB-SI

No procede

DBSUA

Seguridad de utilización

DB-SUA

Procede

DB-HS
DB-HR
DB-HE

Salubridad
Protección frente al ruido
Ahorro de energía

DB-HS
DB-HR
DB-HE

Procede
No procede
No procede

D145/1997 D20/2007
L 3/1993 D 20/2003 D 110/2010
RDL1/1998 RD401/2003

No procede
No procede
No procede

Funcionalidad

-

Habitabilidad
Accesibilidad
Acceso a los servicios

Limitacions
El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus
dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será
Limitaciones de uso del
objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere
edificio:
las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a
estructura, instalaciones, etc.
Limitaciones de uso de Las dependencias solo podrán destinarse a los usos previstos en el proyecto. Algún cambio en el uso
las dependencias:
requerirá un proyecto de reforma y cambio de uso.
Limitación de uso de las Las instalaciones propuestas están diseñadas y calculadas para el uso que se especifica, en caso de
cambiar dicho uso, se deberá estudiar su validad por un técnico competente.
instalaciones:
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2. Compliment del CTE.
- Nivel de cumplimiento del CTE.
A este proyecto le es de aplicación el CTE, en el ámbito de la intervención:
Instalación de ascensor.
2.1.1. -SEGURIDAD ESTRUCTURAL (DB SE)
•
•
•
•
•
•
•
•

DB SE-AE Acciones en la edificación
DB SE-C Cimientos. Con referencia al estudio geotécnico. (1)
DB SE-A Acero
DB SE-F Fábrica
DB SE-M Madera
EHE. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de
Estructuras de Hormigón Estructural.
EFHE. Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales
de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados.
NCSR 02. Norma de Construcción Sismorresistente.

2.1.2 -SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (DB SI).
S’ha justificat anteriorment.
2.1.3 -SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN (DB SUA).
Se adjunta ficha justificación de las prestaciones del edificio en relación con el
requisito básico de seguridad de utilización y accesibilidad.
• Sección SUA1 seguridad frente al riesgo de caídas
• Sección SUA2 seguridad frente el riesgo de impacto o de atrapamiento
• Sección SUA3 seguridad frente el riesgo de aprisionamiento en recintos
• Sección SUA4 seguridad frente el riesgo de iluminación inadecuada
• Sección SUA5 seguridad frente al riesgo causado por situaciones de con alta
ocupación.
• Sección SUA6 seguridad frente al riesgo de ahogamiento.
• Sección SUA7 seguridad frente al riesgo de causado por vehículos en
movimiento.
• Sección SUA8 seguridad frente al riesgo de causado por la acción del rayo.
• Sección SUA9. Accesibilidad
• Anejo B Características e las instalaciones de protección frente al rayo
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB SUA (SEGURIDAD DE
UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)
Introducción
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos
que permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad de utilización. Las
secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas SU 1 a SU 8. La
correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica
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correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface
el requisito básico "Seguridad de utilización".
No es objeto de este Documento Básico la regulación de las condiciones de
accesibilidad no relacionadas con la seguridad de utilización que deben cumplir los
edificios. Dichas condiciones se regulan en la normativa de accesibilidad que sea de
aplicación.
2.1.3.1 Sección SUA1 seguridad frente al riesgo de caídas
1 Resbaladicidad de los suelos
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de
uso Pública Concurrencia, excluidas las zonas de uso restringido, tendrán una clase
adecuada conforme al punto 3 de este apartado.
Los suelos se clasifican, en en función de su valor de resistencia al deslizamiento
Rd, de acuerdo con lo establecido en la tabla 1.1:

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del
péndulo descrito en el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la
escala C en probetas sin desgaste acelerado.
La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables
de resbaladicidad.
La tabla 1.2 indica la clase que tendrán los suelos, como mínimo, en función de su
localización.
Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento.
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2 Discontinuidades en el pavimento
Excepto en zonas de uso restringido y con el fin de limitar el riesgo de caídas como
consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo cumplirá las condiciones
siguientes:
a) No presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de
nivel de más de 6 mm.
b) Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que
no exceda el 25%.
c) En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará
perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de
diámetro.
Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una
altura de 800 mm como mínimo.
3 Desniveles
En el àmbito de actuación de este prouecto no existen desniveles.
4 Rampas
No existen rampas en el ámbito de actuación de este proyecto.
5 Limpieza de los acristalamientos exteriores
No existen acristalamientos a una altura superior a 6 m, por lo que no es necesario
ningún sistema de limpieza especial
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Sección SUA2 seguridad frente el riesgo de impacto o de atrapamiento
1 Impacto
1.1 Impacto con elementos fijos
La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2.100 mm en
zonas de uso restringido y 2.200 mm en el resto de las zonas. En los umbrales de
las puertas la altura libre será 2.000 mm, como mínimo.
En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no
arranquen del suelo, que vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida
entre 150 mm y 2200 mm medida a partir del suelo y que presenten riesgo de
impacto.
1.2 Impacto con elementos practicables
No es necesario cumplir ninguna condición de impacto en los términos del apartado
1.2 de la sección 2 del DB SU.
1.3 Impacto con elementos frágiles
Existen áreas con riesgo de impacto. Identificadas estas según el punto 2 del
Apartado 1.3 de la sección 2 del DB SU.
Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto (véase figura 1.2):
a) En puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1.500 mm
y una anchura igual a la de la puerta más 300 mm a cada lado de esta.
b) En paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 900
mm.
Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto indicadas
en el punto 2 del Apartado 1.3 de la sección 2 del DB SU cumplen las condiciones
necesarias al disponer de una barrera de protección conforme al apartado 3.2 de SU
1.
No existen partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras.
1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
No es necesaria señalización añadida en todas las grandes superficies acristaladas
que se puedan confundir con puertas o aberturas al existir montantes separados
una distancia de 600 mm, como máximo, o la superficie acristalada cuenta al menos
con un travesaño situado a la altura inferior antes mencionada.
Las puertas de vidrio disponen de elementos que permitan identificarlas, tales como
cercos o tiradores, cumpliendo así el punto 2 del apartado 1.4 de la sección 2 del DB
SU.
2 Atrapamiento
No existen puertas correderas de accionamiento manual.
- 18 Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca · tel. 871 91 40 00 · fax. 971 88 08 19 · www.incaciutat.com · batlia@incaciutat.com · CIF. P-0702700-F

No existen elementos de apertura y cierre automáticos.
1 Aprisionamiento
No existen puertas de un recinto que tengan dispositivo para su bloqueo desde el
interior y en donde las personas pueden quedar accidentalmente atrapadas dentro
del mismo.
Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán
adecuadas para garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización
de los mecanismos de apertura y cierre de las puertas y el giro en su interior, libre
del espacio barrido por las puertas.
Se cumple así el apartado 2 de la sección 3 del DB SU.
La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo,
excepto en las de los pequeños recintos y espacios, en las que será de 25 N, como
máximo.
Se cumple así el apartado 3 de la sección 3 del DB SU.
Sección SU 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
1 Alumbrado normal en zonas de circulación
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar,
como mínimo, el nivel de iluminación que se establece en la tabla 1.1, medido a
nivel del suelo.

El factor de uniformidad media de la iluminación será del 40% como mínimo.
2 Alumbrado de emergencia
2.1 Dotación
En cumplimiento del apartado 2.1 de la Sección 4 del DB SU el edificios dispondrán
de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal,
suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de
manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita
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la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y
medios de protección existentes.
2.2 Posición y características de las luminarias
En cumplimiento del apartado 2.2 de la Sección 4 del DB SU las luminarias
cumplirán las siguientes condiciones:
a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo.
b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea
necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de
seguridad. Como mínimo se dispondrán en los siguientes puntos:
i) En las puertas existentes en los recorridos de evacuación.
ii) En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación
directa.
iii) En cualquier otro cambio de nivel.
iv) En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos.
2.3 Características de instalación
En cumplimiento del punto 1, apartado 2.3 de la Sección 4 del DB SU la instalación
será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente
en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de
alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se
considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por
debajo del 70% de su valor nominal.
2.4 Iluminación de las señales de seguridad
En cumplimiento del apartado 2.4 de la Sección 4 del DB SU La iluminación de las
señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los
medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios,
cumplen los siguientes requisitos:
a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser
al menos de 2 cd/m² en todas las direcciones de visión importantes.
b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o
de seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones
importantes entre puntos adyacentes.
c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será
menor que 5:1 ni mayor que 15:1.
d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la
iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s.
Sección SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta
ocupación
No és d’aplicació.
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Sección SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
1 Piscinas
Existen piscinas de uso colectivo, pero no están en el ámbito de actuación del
presente proyecto.
2 Pozos y depósitos
No existen pozos, depósitos o conducciones abiertas que sean accesibles a
personas y presenten riesgo de ahogamiento.
Sección SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en
movimiento
No existe Aparcamiento.
Sección SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción de un rayo
No le es de aplicación.
3.1.3.9 Sección SUA 9 Accesibilidad
Ascensor accesible
Ascensor que cumple la norma UNE-EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los
ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad”, así como las
condiciones que se establecen a continuación:
- La botonera incluye caracteres en Braille y en alto relieve, contrastados
cromáticamente. En grupos de varios ascensores, el ascensor accesible tiene
llamada individual / propia.
- Las dimensiones de la cabina cumplen las condiciones de la tabla que se
establece a continuación, en función del tipo de edificio:

En otros edificios, con superficie útil en plantas distintas a las de acceso ≤
1.000 m2, con una puerta: 1,00 x 1,25.
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3.1.4. -SALUBRIDAD (DB HS)
• HS1. Protección frente a la humedad
• HS2. Recogida y evacuación de residuos
• HS3. Calidad del aire interior
• HS4. Suministro de agua
• HS5. Evacuación de aguas
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3.1.4.1. PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD
Zona pluviométrica de promedios

IV (01)

Altura de coronación del edificio sobre el terreno
≤ 15 m
Zona eólica

16 – 40 m

41 – 100 m

A

B

C

(03)

E0

E1

(04)

Clase del entorno en el que está situado el edificio

Fachadas y medianeras descubiertasHS1 Protección frente a la humedad

Grado de exposición al viento

Grado de impermeabilidad

V1

> 100 m

V3

V2

1

2

Revestimiento exterior

3

(05)

4

5

si

(06)

no

R1+C2

Condiciones de las soluciones constructivas

(02)

(07)

(01

Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE

(02

Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado,
el grado de exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en el DB-SE-AE.

(03

Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE

(04

E0 para terreno tipo I, II, III
E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE
- Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la dirección del
viento)de una extensión mínima de 5 km.
- Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura.
- Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones de
pequeñas dimensiones.
- Terreno tipo IV: Zona urbana,industrial o forestal.
- Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades,con profusión de edificios en altura.

(05

Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE

(06

Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE

(07

Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez obtenido el grado de
impermeabilidad

único

Grado de impermeabilidad
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Parte 1Cubiertas, terrazas y balcones HS1 Protección frente a la humedad

Tipo de cubierta
plana

inclinada

convencional

invertida

Uso
Transitable

peatones uso privado

peatones uso público

zona deportiva

vehículos

No transitable
Ajardinada
Condición higrotérmica
Ventilada
Sin ventilar
Barrera contra el paso del vapor de agua
barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01)
Sistema de formación de pendiente
hormigón en masa
mortero de arena y cemento
hormigón ligero celular
hormigón ligero de perlita (árido volcánico)
hormigón ligero de arcilla expandida
hormigón ligero de perlita expandida (EPS)
hormigón ligero de picón
arcilla expandida en seco
placas aislantes
elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos

Parte 2Cubiertas, terrazas y balconesHS1 Protección frente a la humedad

chapa grecada
elemento estructural (forjado, losa de hormigón)
Pendiente

2 % (02)

Aislante térmico (03)
Material

Poliestireno extruido

espesor

6 cm

Capa de impermeabilización (04)
Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados
Lámina de oxiasfalto
Lámina de betún modificado
Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)
Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM)
Impermeabilización con poliolefinas
Impermeabilización con un sistema de placas
Sistema de impermeabilización
adherido

semiadherido

no adherido

fijación mecánica

Cámara de aire ventilada
Ss

Área efectiva total de aberturas de ventilación: Ss=
Superficie total de la cubierta:

Ac=

=

30 >

Ac

>3

Capa separadora
Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles
Bajo el aislante térmico

Bajo la capa de impermeabilización

Para evitar la adherencia entre:
La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos
La capa de protección y la capa de impermeabilización
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La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de rodadura
de aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización
Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección.
Capa de protección
Impermeabilización con lámina autoprotegida
Capa de grava suelta (05), (06), (07)
Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)
Solado fijo (07)
Baldosas recibidas con mortero

Capa de mortero

Piedra natural recibida con mortero

Adoquín sobre lecho de arena

Hormigón

Aglomerado asfáltico

Mortero filtrante

Otro:

Solado flotante (07)
Piezas apoyadas sobre soportes (06)

Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado

Otro:
Capa de rodadura (07)
Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilización
Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización (06)
Capa de hormigón (06)

Adoquinado

Otro:

Tierra Vegetal (06), (07), (08)
Tejado
Teja

Pizarra

Aleaciones ligeras
(01)

Zinc

Cobre

Placa de fibrocemento

Perfiles sintéticos

Otro:

Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, según el cálculo descrito en la sección HE1
del DB “Ahorro de energía”.

(02)
Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia básica HS1, CTE
(03)
(04)
(05)
(06)
(07)
(08)

Según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía
Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático se debe colocar una capa separadora
antipunzonante entre esta y la capa de protección. Marcar en el apartado de Capas Separadoras.
Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5%
Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y la capa de impermeabilización. En el
caso en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos.
Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y el aislante térmico. En el caso en que
la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos.
Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrá una capa drenante y sobre esta una capa filtrante.

3.1.4.2. RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS
No se modifica el sistema, no es objeto del presente proyecto.
No le es de aplicación el DB-HS2.
3.1.4.3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
No le es de aplicación el DB-HS3 puesto que esta sección se aplica a almacenes de
residuos, trasteros, aparcamientos y garajes y al interior de los edificios de
viviendas, y a los aparcamientos y garajes en los edificios de cualquier otro uso.
3.1.4.3. SUMINISTRO DE AGUA
En proyecto se mantiene la instalación de suministro de agua que tiene el edificio.
3.1.4.4. EVACUACION DE AGUAS
En proyecto se mantiene la instalación de evacuación de aguas que tiene el edificio.
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3.1.5 -PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO (DB HR)
No le es de aplicación el DB-HR.
3.1.6 -AHORRO DE ENERGÍA. DB HE.
No le es de aplicación el DB-HE.
Inca, Agost de 2018
L’Enginyer Tècnic Municipal
Firmado digitalmente
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (PEM >169.000€) O ESTUDI BÀSIC DE
SEGURETAT I SALUT
R.D. 1627/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salud en les obres de
construcció.
1. MEMORIA
1.1. CARACTERISTIQUES DE L’ ESTAT ACTUAL. Edificació existent.
1.2. DESCRIPCIO DEL TREBALL: Instal·lació ascensor.
1.3. DADES DE L’OBRA:
PROMOTOR: AJUNTAMENT D’INCA
EMPLAÇAMENT: CARRER GABRIEL ALOMAR, s/n (07300 – Inca)
REDACTOR DEL PROJECTE: Pere Mestre Rayó
REDACTOR DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT:I. Pere Mestre Rayó.
1.4. OBJECTE DE L’ESTUDI BÀSIC:
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix precisions i marca unes directrius
a l’empresa constructora per a la redacció del Pla de Seguretat i Salut d’acord amb
els seus medis de producció, adaptant-se al que indica aquest Estudi en la
planificació dels treballs.
2. IDENTIFICACIO DE RISCOS
2.1. RISCOS GENERALS:
Les obres afectaran tant a l’interior com a l’exterior de la parcel·la i principalment els
riscos que afectaran als que treballin a l’obra, seran de dos tipus:
Evitables:
- Caigudes al mateix nivell
- Caigudes a diferent nivell
- Cops amb màquines, materials i aparells.
- Ferides amb objectes punxants.
- Projecció de partícules als ulls.
- Desprendiments
- Electrocucions
- Atropellaments per màquines i vehicles
No evitables:
- Pols.
- Soroll.
2.2.RISCOS DE DANYS A TERCERS.
Per a les obres que poden afectar a la via pública, els riscos són:
Evitables:
- Desprendiements
- Caigudes d’objectes
No evitable:
-Soroll
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-Pols
3. PREVENCIO DE RISCOS GENERALS
3.1.RISCOS I PREVENCIO EN ELS TREBALLS.
A)FASE ENDERROCS:
En el seu cas, durant les obres de demolició, els riscos més importants són:
-cops amb màquines, materials i eines.
-ferides amb objectes punxants
-caigudes al mateix nivell
-caigudes a difernt nivell
-desprendiments
-projecció de partícules als ulls
-atrapaments
L’enderroc no s’executarà des del mur o element constructiu a enderrocar, sinó que
es farà mitjançant una plataforma instal.lada al voltant, mitjançant un andamiatge
adequat.
Quan l’altura cap a l’interior sigui superior a dos metres, es col.locarà un entablat de
protecció.
Si l’altura supera els tres metres s’utilitzaran cinturons de seguretat, anclats a punts
fixes o es disposarà d’andamiatges adequats.
Els forats es protegiran amb una barana com a mínim 90cm amb resistència
superior a 175 kg/ml.
Els ampits o baranes de finestres no es retiraran fins que no es demoli la part
corresponent.
S’evitarà que els escombros generats no posin en perill la possiblitat de caigudes
dels operaris i per tant s’acopiaran de forma ordenada i es col.locaran es zones que
no entorpeixin la feina dels operaris. Es revisarà la maquinària de forma que
compleixi les mesures de seguretat i es controlarà que es faci un bon ús.
S’utilitzarà protecció personal adequada: ulleres ainti-impacte, botes de seguretat,
botes de goma de seguretat, casc, guant de lona i pell, roba de feina.
Es dotarà d’un extintor en l’obra.
Es recomana no treballar en dies plujosos.
B) FASE ESTRUCTURA
En el cas d’obres que afectin l’estructura, els riscos més importants en aquesta fase
són:
-desperndiments
-caigudes a diferents nivells
-cops i atrapaments
-utilització de formigó i ferralla
-soldadura i talls amb ferralla
Es col.locaran baranes per evitar caigudes a diferent nivell.
En tot moment es controlaran les mesures de seguretat per evita caigudes
d’objectes, control dels andamiatges, paraments de protecció i baranes.
S’utilitzaran botes amb puntera metàl.lica, ulleres anti-impactes, guants i protector
de mans, i en fase de realització de la coberta i acabats corresponents, s’utilitzarà el
cinturó de seguretat.
Quan es pugin biguetes es farà amb dos punts de subjecció, mantenint en tot
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moment un equilibri estable.
En tot moment es col.locaran xarxes per evitar caigudes d’objectes.
Sobre els andamiatges es col.locarà barana de protecció d’un metre d’alçada amb
rodapeu obligatori de 30cm.
L’amplada mínima d’un andamiatge “borriqueta” per alçades inferiors a 3mts és de
60cm. Passats aquests tres metres es col.locaran andamiatges desde el terra.
C) FASE D’INSTAL.LACIONS
Els riscos més importants en aquesta fase són:
-caiguda de persones a diferent nivell
-projecció de partícules als ulls
-contactes tèrmics per soldadures
-contactes elèctrics
-manipulació de materials abrasius
-caiguda d’objectes per desplom
Es respectaran les baranes de seguretat abans descrites per evitar caigudes a
diferent nivell. Les eines a utilitzar estaran protegides per doble aïllament.
Els operaris hauran d’utilitzar casc, guants de cuiro, botes i vestimenta adequada.
Quan es transportin tubs llargs per un sol operari aquest ho portarà mél elevat en la
part anterior a fi de superar l’alçada d’un home i evitar cops als altres operaris.
Es mantindran netes les zones de treball per evitar trepitjades d’objectes.
No es soldarà plom a llocs tancats. Si es fa s’establirà un corrent d’aire de ventilació.
Els operaris hauran d’utilitzar casc, guants de cuiro, botes i vestimenta adequada.
D) FASE DE TANCAMENTS I OBRES EN GENERAL
Quan es realitzin treballs d’envaneria, es col·locaran les plataformes de treball ben
recolzades i, a partir de 2mts, portaran les corresponents baranes i rodapeu.
Quan es realitzin les regates corresponents s’utilitzaran ulleres anti-impacte de la
mateixa manera que les pistoles fixaclaus.
Pel tema de pintures, coles i altres s’utilitzaran guants de neopré, mascareta amb
filtres adequats per evitar intoxicacions i ulleres. Aquests materials estaran en zones
ventilades i es prohibirà fumar en elles.
3.2 .PREVENCIO DE RISCOS I DANYS A TERCERS.
Els riscos evitables de despreniments, s’evitaran amb la col·locació del vallatge i
xarxes corresponents.
Al llarg de la façana es senyalitzarà el perill i es ballarà a fi d’evitar la circulació per la
zona.
Els riscos no evitables (soroll) es preveuran de tal forma que, en hores no
aconsellables, s’evitarà qualsevol tipus de treball que afecti negativament en qüestió
de soroll, a tercers.
4. RISCOS ESPECIALS
El treball de l’obra no implica riscos especials per la seguretat i salut dels
treballadors, com són:
- riscos greus de sepultament, enfonsament, caigudes a grans altures, exposició a
agents químics, etc.
Per tant, no cal prendre cap mesura al respecte.
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5. NORMES APLICABLES EN SEGURETAT I SALUT
5.1. NORMATIVA EN LA MATERIA DE SEGURETAT I HIGIENE
-Directiva 92/57/CEE de 24 de junio (DO: 26/08/92)
Disposicions mínimes de seguretat i de salut que s’han d’aplicar en les obres de
construcció temporals o mòbils.
-RD 1627/1997de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
Disposicions minimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.
-Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 31/01/97)
Prevenció de riscos laborals.
Desenvolupament de la llei a través de les següents disposicions:
-RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)
Reglament dels serveis de prevenció.
-RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposicions minimes en materia de senyalització, seguretat i salut en el treball.
-RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
-RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de
càrregues que extranyi riscos, en particular dorsolumbars, pels treballadors.
-RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protecció dels treballadors contra els riscos relacionts amb l’explosició a agents
biològics durant el treball.
-RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents
cancerígens durant el treball.
-RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)
Disposicions mínimes de seguretat i salut, relatives a la utilització pels treballadors
de equips de protecció individual.
-RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)
Disposicons mínimes de seguretat i salut per a la utilizació pels treballadors dels
equips de treball.
-O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
Reglament de Seguretat i Higiene del Treball en la indústria de la Construcció.
-O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap.VII, art. 66_ a 74_ (BOE: 03/02/40)
Reglament General sobre Seguretat i Higiene.
-O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1_ a 4_, 183_ a 291_ y Anexos I y II (BOE:
05/09/70;
09/09/70)
Ordenança del treball per les indústries de la construcció, vidre i ceràmiques.
-O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)
Model de llibre de incidències corresponent a les obres en que sigui obligatori
l’Estudi de Seguretat i Higiene.
-O. del 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)
Nous models per la notificació d’accidents de treball i instruccions pel seu
compliment i tramitació.
-O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
Senyalització, balizament, neteja i acabament d’obres fixes en vies fora del poblat.
-O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
Reglament d’aparells elevadors per obres.
-O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)
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Instrucció Tècnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglament de Aparells
d’elevació i Manutenció referents a grúes-torres per obres.
-O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)
Reglament sobre seguretat dels treballadors con risc d’amiant.
-RD 1435/1992 de 27 de noviembre de 1992 (BOE: 11/12/92) reformado por RD
56/1995 de 20 de enero de 1995 (BOE: 08/02/95)
Reglament de seguretat en estats membres sobre màquines.
-RD 1495/1986 de 26 de mayo (BOE: 21/07/86)
Reglament de seguretat en les máquines.
-O. de 7 de enreo de 1987 (BOE: 15/01/87)
Normes complementaries de Reglament sobre seguretat dels treballs amb risc
d’amiant.
-RD 1316/1989 de 27 de octubre de 1989 (BOE: 02/11/89)
Protecció als treballadors front als riscos derivats de l’exposició al soroll durant el
treball.
-O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 y 17/03/71)
Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball.
Ressolucions aprovatories de Normes tècniques Reglamentaries per distints medis
de protecció personal de treballadors:
-R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: cascs no metàl.lics.
-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: protectors auditius.
-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: pantalles per soldadors.
-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: guants aïllants d’ electricitat.
-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: calçat de seguretat contra
riscos mecànics.
-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: banquetes aïllants de
maniobres.
-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: equips de protecció personal
de vies respiratories. Normes comuns i adaptadors facials.
-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: equips de protecció personal
de vies respiratòries: filtres mecánics.
-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: equips de protecció personal
de vies respiratòries: mascarilles autofiltrants.
-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: equips de protecció
personal de vies respiratòries: filtres químics i mixtes contra amoníac.
6. CONDICIONS TÈCNIQUES DELS MEDIS DE PROTECCIÓ
Totes les prendes de protecció personal o elements de protecció col.lectiva, tendran
fitxat un període de vida útil, eliminant-se quan s’acabi el període.
Quan, per les circumstàncies de feina, es produeixi un deteriorament més ràpid en
una determinada prenda o equip, aquesta es reposarà independentment de la seva
duració prevista.
Tota prenda o equip que hagi sofert un tractament límit (accident,etc.) serà també
reposat.
L’ús d’una prenda o equip mai presentarà un risc en sí mateix.
6.1. PROTECCIÓ PERSONAL
Tot element de protecció personal s’ajustarà a les Normes d’Homologació del
Ministeri de Treball (O.M. de 17/05/1974) sempre que existeixi en el mercat.
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En els casos en que no existeixi la Norma d’Homologació Oficial, seran de qualitat
adequada a les seves respectives prestacions.
La Direcció Tècnica de l’obra amb l’ajut del Comitè de Seguretat disposarà en un
dels treballs en l’obra la utilització de prendes de protecció adequades.
El persola de l’obra ha de ser instruït sobre la utilització de cada una de les prendes
de protecció individual que se li proporcioni.
6.2. PROTECCIÓ COL.LECTIVA
Particularment les úniques proteccions col.lectives que es necessiten en
l’obra són:
escales de mà i extintors.
A) Visera de protecció d’accés a l’obra: NO
B) Taulons: NO
C) Baranes: NO
D) Andamiatge tubular: SI
E) Andamiatge penjat: NO
F) Xarxes verticals: NO
G) Mallazos: NO
H) Cablejat de subjecció i cinturó de seguretat i anclatges: NO
I) Plataformes de treball: NO
J) Montacàrregues : NO
K) Escala de mà: Hauran d’anar previstes de sabates antideslliçants i cadena
limitadora d’obertura
L) Plataformes voladores: NO
M) Plataforma voladora de coberta: NO
N) Extintors: Seran de pols polivalent, revisant-se periòdicament.
7. CONDICIONS TÈCNIQUES DE LA MAQUINÀRIA
Les màquines amb ubicació fixa en obra (montacàrregues, formigonera...) seran
intal.lades per personal competent i degudament autoritzat. El manteniment i
reparació serà a càrrec d’aquest personal, el qual seguirà sempre les instruccions
assenyalades pel fabricant.
Les operacions d’instal.lació i manteniment s’hauran de registrar als llibres de
registre de cada màquina. Si no el tengués perquè ja ha estat utilitzada
anteriorment, abans de la seva utilització s’ha de revisar profundament per personal
competent, assignán-se-li l’abans anomenat llibre de registre d’incidències.
Les màquines amb ubicació variable (circular, vibrador, soldadura, etc..) hauran de
ser revisades per personal expert abans de ser usades, quedant a càrrec de la
Direcció Tècnica de l’obra amb ajuda de la Comissió de Seguretat segons
instruccions facilitades pel fabricant.
8. CONDICIONS TÈCNIQUES DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
La instal.lació elèctrica provisional de l’obra es realitzarà per empresa autoritzada i
essent d’aplicació el que assenyala el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió i Norma UNE 21.027.
Totes les línies estaran formades per cables unipolars amb conductors de coure i
aïllats amb goma o policlorur de vinil, per una tensió nominal de 1000 volts.
Tot el cablejat amb defectes serà rebutjat.
Els conductes de protecció seran de coure electrolític i presentaran el mateix
aïllament que els conductes actius. S’intal.laran per les mateixes canalitzacions que
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aquests. Les seccions mínimes s’establiran d’acord amb la taula V de la instrucció
MI.BT 017, en funció de les seccions dels conductors de fase de la instal.lació.
Els tubs constituïts de PVC o polietilé hauran de soportar sense deformació, una
temperatura de 60ºC.
Els conductes s’identificaran pels colors del seu aïllament: blau: neutre, groc/verd:
terra i protecció, marró/negre/gris: conductes actius o de fase.
Els quadres, tant principals com secundaris, es disposaran tots els aparells de
mando, protecció i maniobra per la protecció contra sobreintensitats i contra
contactes directes i indirectes, tant en els circuïts d’enllumenta com en els de força.
Aquest dispositius s’instal.laran en els orígens dels circuïts així com en els punts en
que la intensitat admissible disminueixi, per canviar la secció, condicions
d’instal.lació, sistemes d’execució o tipus de conductes utilitzats.
Els aparells a instal.la só els següents:
- interruptor general automàtic magnetotèrmic de tall omnipolar que permeti
accionament manual
- dispositius de protecció contra sobrecàrregues i cortocircuïts
- dispositius de protecció contra contactes indirectes que al haver-se optat per
sistema de classe B, són els interruptors diferencials sensibles a la intensitat de
defecte
9. CONDICIONS TÈCNIQUES DELS SEVEIS D’HIGIENE
Es disposarà d’un cartell clarament visible en el que s’indicaran tots els telèfons
d’urgències dels centres hospitalaris més propers, metges, ambulàncies, bombers,
policia, etc.
Es disposarà d’una farmaciola per efectuar cures en cas d’accident i estaran a
càrrec de persones capacitades designades per l’empresa. Es revisarà
mensualment el seu contingut.
Contingut mínim: aigua oxigenada, alcohol, iodo, mercurocrom, amoníac, cotó,
gasses estèrils, venes, esparadrap, antiespasmòdics, torniquet, bosses de goma per
aigua i gel, guants esterilitzats, xeringa, termòmetre.
10. OBLIGATORIETAT DE LES PARTS IMPLICADES
PROPIETAT: La propietat està obligada a presentar el present Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut com a documentació adjunta al projecte.
EMPRESA CONSTRUCTORA: Ha de complir les directrius de l’Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut a través de l’elaboració obligatòria d’un Pla de Seguretat i Salut.
Aquest haurà de ser aprovat, abans de l’inici de les obres pel coordinació en matèria
de seguretat i salut durant l’execució de l’obra.
L’empresa constructora complirà les previsions marcades al Pla de Seguretat
responen dels danys que es derivin d’infraccions del mateix per la seva part o dels
possibles subcontractistes i empleats.
DIRECCIÓ FACULTATIVA: La Direcció Facultativa considerarà l’estudi Bàsic de
Seguretat com part integrada de l’execució de l’obra i li correspondrà el control i la
supervisió de l’execució del Pla de Seguretat, autoritzant prèviament qualsevol
modificació d’aquest i deixant constància escrita al llibre d’incidències.
El Pla de Seguretat està en l’obra i a disposició de la Direcció Facultativa.
Periòdicament, segons el pactat, es realitzaran les pertinents certificacions del
Pressupost de Seguretat, posant en coneixement a la Propietat i organismes
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competents, l’incompliment per part de l’Empresa Constructora de les mesures de
seguretat.
Inca, Agost de 2018
L’Enginyer Tècnic Municipal
Firmado digitalmente
MESTRE
por MESTRE RAYO
RAYO PEDRO PEDRO - 41515979J
Fecha: 2019.02.05
- 41515979J 14:45:50 +01'00'

Pere Mestre Rayó
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PLEC DE CONDICIONS
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS.
Disposicions generals, facultatives i econòmiques.
PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS
Model adaptat a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de I'edificació
PROMOTOR: AJUNTAMENT D’INCA
EMPLAÇAMENT: CARRER GABRIEL ALOMAR (07300 –Inca-)
REDACTOR DEL PROJECTE: Pere Mestre Rayó
Condicions particulars que han de regir en el projecte adjunt del qual forma part el
present Plec de Condicions i que consta a més de Memòria , Plànols, Estat
d'amidaments i pressupost, preceptuant per allò que no esta previst en el mateix
Plec general de condicions de I'edificació compost pel Centre Experimental d'
Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya i
adoptat per a les seves obres per la Direcció General d’Arquitectura i Edificació de
l’estat espanyol.
TÍTOL ÚNIC:
CONDICIONS PARTICULARS D’ÍNDOLE FACULTATIVA
EPÍGRAF I.- DE LES OBLlGACIONS GENERALS I DRETS DEL CONTRACTISTA.
El Constructor és I'agent que assumeix contractualment davant del Promotor, el
compromís d'executar amb mitjans humans i materials, propis i aliens, les obres o
part d'aquestes, amb subjecció al projecte i al contracte. Les seves obligacions,
d'acord amb l'article 11 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de
l'edificació, són les següents:
- Executar l’obra amb subjecció al projecte, la legislació aplicable i a les instruccions
del Director d'obra i del Director de l'execució de l'obra, a fi d'aconseguir la qualitat
exigida en el projecte.
- Tenir la titulació o capacitació professional que l'habiliti pel compliment de les
condicions exigibles per tal d'actuar com a Constructor.
- Designar el Cap d'obra que assumirà la representació tècnica del Constructor a la
mateixa i el qual, per la seva titulació o experiència, haurà de tenir la capacitació
adequada d'acord amb les característiques i la complexitat de I'obra.
- Assignar a l’obra els mitjans humans i materials que la seva importància
requereixi.
- Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de I'obra
dins els límits establerts en el contracte.
- Signar l’acta de replanteig, I'acta de recepció de I'obra i la resta de documents
complementaris.
- Facilitar al Tècnic director d'obra les dades necessàries per elaborar la
documentació de I'obra executada.
- Subscriure les garanties previstes a I'article 19 de la Llei 38/1999, de 5 de
novembre, de ordenació de I'edificació.
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Document d'Estudi i anàlisi del projecte d'execució:
Abans d'iniciar I'obra, el Constructor sol·licitarà del Promotor, I'aportació del
document d'Estudi i anàlisi del projecte d'execució redactat pel Tècnic des de l'òptica
de les seves funcions professionals en I'execució de I'obra.
Estudi de seguretat i salut o estudi bàsic de seguretat i salut a les obres:
Abans d'iniciar I'obra, el Constructor sol·licitarà al Promotor, d'acord amb el Reial
Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes
de seguretat i salut a les obres en construcció, l'Estudi de seguretat i salut o Estudi
bàsic de seguretat i salut a les obres, amb dependència dels supòsits especificats a
I'article 4. Aquest document s’haurà de redactar per part de Tècnic competent i el
Constructor esta obligat a conèixer i donar compliment a les previsions contingudes
en el mateix. Així mateix, és obligació del constructor i dels subcontractistes:
Oficina a l’obra:
El Constructor habilitarà en l’obra una oficina en la qual hi haurà una taula o tauló
adequat en el qual es pugin estendre i consultar els plànols. El Constructor haurà de
tenir sempre en aquesta oficina una copia de tots els documents necessaris per a la
realització de les obres:
- Projecte bàsic i d'execució redactat per Tècnic i facilitat pel Promotor.
- Llibre d'ordres i assistències, facilitat pel Tècnic Director d'obra.
- Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut a les obres, amb
dependència dels
supòsits especificats a I'article 4 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre,
redactat per Tècnic competent i facilitat per part del Promotor.
- Pla de seguretat i salut a disposició permanent de la Direcció facultativa (article 7.5
del Reial Decret 1627/1997).
- Llibre d'incidències, si s'escau i en compliment de I'article 13 del Reial Decret
1627/1997. Així mateix es tindrà una còpia d'aquells documents exigibles d'acord
amb les disposicions vigents durant la realització de I'obra. També s’haurà de tenir
exposat a I'obra, i de forma visible, l'avís previ el qual, d'acord amb I'article 18 del
Reial Decret 1627/1997, ha d'efectuar el Promotor a l'autoritat laboral competent
abans del començament dels treballs.
Presencia del Constructor en I'obra:
El Constructor per si mateix, o per mitjans dels seus facultatius, representants o
encarregats, estarà a I'obra durant la jornada legal de treball i acompanyarà al
Tècnic director de I'execució de I'obra i al Coordinador en matèria de seguretat i
salut durant I'execució de I'obra, en les visites que facin a l'obra, posant-se a la seva
disposició per a la practica dels reconeixements que considerin necessaris,
subministrant - lis les dades precises per a la comprovació dels amidaments,
liquidacions i compliment de les mesures legals de seguretat i salut.
Representació tècnica del Constructor:
El Constructor tindrà l’obligació de posar al capdavant del seu personal i, pel seu
compte, un representant tècnic legalment autoritzat les funcions del qual seran,
d'acord amb I'article 11 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de
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I'edificació, assumir les de Cap d'Obra i per tant haurà de tenir la capacitació
adequada d'acord amb les característiques i complexitat de I'obra. Realitzarà la
vigilància necessària perquè I'obra s'executi amb subjecció al projecte, a la llicència,
a la legislació aplicable i a les instruccions del Tècnic Director d'obra i el Director de
I'execució de l’obra amb la finalitat d'aconseguir la qualitat prevista en el projecte. En
aquest sentit haurà de vigilar els treballs i col·locació dels bastiments, cintres i altres
mitjans auxiliars, complir les instruccions de la Direcció facultativa, verificar els
replantejaments, els dibuixos de plantilla i resta d'operacions tècniques, quan, en
qualsevol nivell d’importància de l’obra, el Constructor no fos pràctic en les arts de la
construcció i sempre que, per qualsevol causa, la Direcció facultativa ho estimés
oportú. Així mateix els materials fabricats en taller com són les biguetes,
carregadors, etc. del material que siguin, hauran de dur garantia de fabricació i de la
destinació que s'els determina, satisfent en tot el que s'especifica en les disposicions
vigents en el moment de la seva utilització en I'obra, essent el Constructor el
responsable dels accidents que esdevinguin per incompliment d'aquesta disposició,
o per no prendre les degudes precaucions.
En compliment del deure de prevenció de riscs laborals, el Constructor designarà a
un o diversos treballadors per a ocupar-se d'aquesta activitat (servei de prevenció) o
concertarà aquest servei amb una entitat especialitzada aliena a I'empresa (article
30 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals). En
empreses de construcció de menys de 6 treballadors, el mateix Constructor podrà
assumir les funcions de prevenció.
Treballs no estipulats expressament en el plec de condicions:
És obligació del Constructor executar tot el que sigui necessari per a la bona
construcció i aspecte de les obres, sempre que, sense separar-se del seu esperit i
recta interpretació, ho disposi la Direcció facultativa i dins els límits de possibilitats
per a cada tipus d'execució.
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte:
La interpretació del projecte correspon al Tècnic Director d'obra. Tots els dubtes que
tingui el Constructor en la interpretació dels plànols i resta de documents del
projecte els haurà d'aclarir abans de I'adjudicació í/o realització de les obres, en la
intel·ligència de que aquelles presentades amb posterioritat siguin resoltes per el
Tècnic Director d'obra, essent responsabilitat del Constructor no haver pres aquesta
precaució.
Reclamacions contra les ordres del Tècnic Director de I'obra:
Les reclamacions que vulgui fer el Constructor contra les ordres del Tècnic Director
d'Obra només les podrà presentar, a través d'aquest mateix, davant el Promotor si
són d'ordre econòmic. Contra disposicions d'ordre tècnic o facultatiu del Tècnic
Director d'obra no s'admetrà cap tipus de reclamació, el Constructor podrà salvar la
seva responsabilitat, si ho considera oportú, mitjançant exposició raonada dirigida al
Tècnic Director d'obra, el qual podrà limitar la seva contestació al acusament de
recepció, el qual en tot cas serà obligatori en aquestes circumstancies.
Recusacions:
La Direcció facultativa de I'obra podrà recusar a un o diversos productors de
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l’empresa o subcontractistes d'aquesta per considerar-los incapaços, obligant-se el
Constructor a reemplaçar aquests productors o subcontractistes per altres de
provada capacitat.
El Constructor no podrà recusar als Tècnics o personal de qualsevol índole
dependent de la Direcció Facultativa, ni sol·licitar del Promotor que es designin
altres facultatius pels reconeixements i amidaments. Quan es trobi perjudicat amb
els resultats d'aquests procedirà d'acord amb el que estipula I'apartat precedent,
però sense que per aquesta causa es pugi interrompre o pertorbar la marxa dels
treballs.
Llibre d'Ordres i assistències:
El Constructor tindrà sempre a I'oficina de I'obra i a disposició de la Direcció
facultativa el Llibre d'ordres i assistències al qual fa referència el Decret d'11 de
març de 1971 i l’Ordre de 9 de juny de 1971, amb la finalitat de donar compliment al
que disposen els preceptes esmentats. Aquest Llibre d'Ordres i assistències l'haurà
de proveir al Tècnic Director d'obra a l’inici de les obres.
Llibre d’incidències:
El Constructor tindrà, sempre que sigui preceptiu, a I'oficina de I'obra i a disposició
del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant I'execució de I'obra o de la
Direcció facultativa, el Llibre d'lncidències al qual es refereix I'article 13 del Reial
Decret 1627/1997, de 24 d'octubre. Tindran accés a aquest Llibre la Direcció
facultativa de I'obra, els contractistes, subcontractistes i els treballadors autònoms,
així com les persones u òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les
empreses intervinents en I'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels
òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les
Administracions públiques competents. Efectuada una anotació en el Llibre
d'Incidències, el Coordinador en matèria de seguretat i salut durant I'execució de
I'obra o la Direcció facultativa, si el primer no fos necessari, remetrà una còpia a la
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores i
notificaran les anotacions al contractista afectat i als representants dels treballadors
d'aquest.
EPÍGRAF II.- DE LES OBLlGACIONS ESPECíFIQUES I RESPONSABILlTATS DEL
CONSTRUCTOR I SUBCONTRACTISTES.
Obligacions específiques del Constructor i subcontractistes en matèria de seguretat i
salut a les Obres:
De conformitat amb l’article 11.1 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, el
Constructor i
els subcontractistes estaran obligats a:
- Aplicar els principis de I'acció preventiva que es recullen en I'article 15 de la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals i en particular al moment
de desenvolupar les tasques o activitats indicades en I'article 10 del Reial Decret
1627/1997, de 24 d'octubre.
- Complir i fer complir al seu personal el que estableix el Pla de seguretat i salut al
qual es refereix I'article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre.
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- Complir la normativa en matèria de prevenció de riscs laborals , tenint en compte,
si s'escau, les obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes a
I'article 24 de la Llei de prevenció de riscs laborals, així com complir amb les
disposicions mínimes establertes en I'annex IV del Reial Decret 1627/1997, de 24
d'octubre, durant I'execució de I'obra.
- Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms
sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i salut
en I'obra.
- Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l'execució de l’obra o, si s'escau, de la Direcció facultativa.
Responsabilitats del Constructor i dels subconstractistes:
De conformitat amb l'article 11.2 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, el
Constructor i els subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i salut en relació amb les
obligacions que els hi corresponen a ells directament o, si s'escau, als treballadors
autònoms per ells contractats. A més, el Constructor i els subcontractistes
respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de
les mesures previstes en el Pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals.
Responsabilitats específiques del Constructor:
De conformitat amb l'article 17.6 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació
de l'edificació, el Constructor respondrà directament dels danys materials causats en
I'edifici per vicis o detectes derivats de la imperícia, falta de capacitat professional o
tècnica, negligència o incompliment de les obligacions atribuïdes al Cap d'obra i
resta de persones físiques o jurídiques que depenguin d'ell. Quan el Constructor
subcontracti amb altres persones físiques o jurídiques I'execució de determinades
parts o instal·lacions de I'obra, serà directament responsable dels danys materials
per vicis o detectes de la seva execució. Així mateix el Constructor respondrà
directament dels danys materials causats en I'edifici per les deficiències dels
productes de construcció adquirits o acceptats per ell.
EPÍGRAF III.- PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS
MATERIALS I ALS MITJANS AUXILIARS.
Inici de l’obra i ritme d'execució dels treballs:
Una vegada obtingudes les llicencies i autoritzacions corresponents el Constructor
començarà les obres en el termini marcat en el Plec de condicions que regeixi en
robra, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins els períodes parcials
assenyalats en el Plec quedin executades les obres corresponents, i en
conseqüència, I'execució total es dugui a efecte dins el termini exigit en el contracte.
Obligatòriament i per escrit el Constructor haurà de donar compte al Tècnic Director
de obra i al Director de l'execució de l'obra de l'inici dels treballs amb una antelació
mínima de 48 hores. En cas de no efectuar-se així els Tècnics esmentats eludeixen
tota responsabilitat dels treballs efectuats sense el seu consentiment, podent donar
ordre d'enderrocament de tales les construccions que considerin incorrectes.
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Ordre dels treballs:
En general i dins les prescripcions de I'Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de
seguretat i salut i, si s'escau, del Pla de seguretat i salut un cap aprovat per part del
Coordinador durant I'execució de I'obra, en les obres serà potestat del Constructor la
determinació de I'ordre dels treballs, Ilevat d'aquells casos en els que per qualsevol
circumstancia d'ordre tècnic la Direcció facultativa consideri convenient la seva
variació. Aquestes ordres s'hauran de comunicar per escrit si ho requereix el
Constructor, qui serà directament responsable de qualsevol dany o perjudici que
pugui sobrevenir pel seu incompliment.
Ampliació del projecte per causes imprevistes de forca major:
Quan durant les obres sigui precís per motiu imprevist o per qualsevol accident
ampliar el projecte no s'interrompran els treballs, i es continuaran segons les
instruccions del Tècnic Director d'obra mentre es formula i tramita el projecte
reformat.
El Constructor esta obligat a realitzar amb el seu personal i materials tot el que la
Direcció facultativa de les obres disposi per apuntalament, demolicions,
recalçaments o qualsevol altra obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest
servei I'import del qualli serà consignat en el pressupost addicional o abonat
directament per part de la propietat d'acord amb el que mútuament es convingui.
Prorrogues per causa de força major:
Si per causa de força major o independentment de la voluntat del Constructor,
sempre que aquesta causa sigui distinta a les que s'especifiquen en el cas de
rescissió de contracte, no pogués començar les obres, les hagués de suspendre o
no li fos possible acabar-les en els terminis fixats amb anterioritat, se li allargarà una
prorroga proporcionada pel compliment de la contracta previ informe favorable del
Tècnic Director d'obra. Per aquest motiu el Constructor exposarà en escrit dirigit al
Tècnic Director d'obra la causa que impedeix l’execució o la marxa dels treballs i el
retard que s'originaria per aquest motiu en els termini acordats, raonant degudament
la prorroga que sol·licita.
Seguretat i salut durant I'execució de l’obra:
El Constructor en aplicació de I'Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de
seguretat i salut i d'acord amb l'article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre,
haurà d'elaborar un Pla de seguretat i salut en el treball. Aquest Pla s’haurà
d'aprovar, abans de l’inici de I'obra, per part del Coordinador en matèria de seguretat
i salut durant I'execució de I'obra. Quan no sigui necessària la designació de
Coordinador I'aprovació la donarà la Direcció facultativa mitjançant la subscripció de
I'acta d'aprovació del Pla de seguretat i salut. El Constructor podrà modificar el Pla
de seguretat i salut en funció del procés d'execució de I'obra, de I'evolució dels
treballs i de les possibles incidències o modificacions que poguessin sorgir durant
I'obra, però sempre amb l’aprovació expressa dels tècnics anteriorment esmentats.
El Pla de seguretat i salut estarà sempre en I'obra i a disposició de la Direcció
Facultativa.
El Constructor haurà de complir les determinacions de seguretat i salut previstes en
I'Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut i, si s'escau, en el Pla
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de seguretat i salut aprovat pel Coordinador en matèria de seguretat i salut durant
I'execució de I'obra o, si s'escau, per part de la Direcció facultativa, tant per a I'obra
com pel personal i maquinaria afectes a la mateixa essent responsable de qualsevol
incidència que per negligència en el seu compliment pogués sorgir durant les obres.
El Constructor esta obligat a complir totes les disposicions de seguretat i salut
vigents en el moment de I'execució de les obres. Especialment les previstes en el
Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, i les determinacions de la Llei 31/1995, de
8 de novembre, de prevenció de riscs laborals, que entre altres obligacions estableix
el deure de constituir un servei de prevenció o concertar aquest servei amb una
entitat especialitzada aliena a I'empresa (article 30), excepte que el propi
Constructor assumeixi aquestes funcions, quan I'empresa tingui menys de sis
treballadors. El Constructor esta obligat a complir amb tales les disposicions de la
Policia Municipal i lleis comunes en la matèria, essent I'únic responsable del seu
incompliment.
Condicions generals d'execució dels treballs:
Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al projecte que hagi servil de
base a la contracta i a les modificacions d'aquest que s'hagin aprovat.
Obres ocultes:
De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a la terminació de
I'edifici s'aixecaran els plànols precisos i indispensables perquè quedin perfectament
definits per compte del Constructor, signats tots per aquest darrer amb la conformitat
delTècnic director de I'execució de I'obra i el vist i plau del Tècnic director d'obra.
Aquests plànols hauran d'anar suficientment acotats.
Treballs defectuosos:
El Constructor haurà d'emprar materials que compleixin les condicions exigides en
les condicions generals d'índole tècnica del Plec de condicions de I'edificació i
realitzarà tots i cada un dels treballs contractats d'acord també amb el que
especifica aquest documento Per això, i mentre no es doni la recepció definitiva de
I'edifici, el Constructor és l'únic responsable de l’execució dels treballs que ha
contractat i de les faltes i defectes que en aquests puguin existir per la seva mala
execució i per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats, sense
que li puguin servir d'excusa, ni li atorgui cap dret la circumstancia de que la Direcció
facultativa no li hagi advertit sobre el particular, ni tampoc el fet de que s'hagin
valorat en les certificacions d'obra, que s'entén s'estenen i abonen abona compte.
Com a conseqüència de I'expressat anteriorment, quan la Direcció facultativa
adverteixi vicis o detectes en els treballs executats, i que els materials emprats o els
aparells col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el curs de
I'execució dels treballs o un cap finalitzats, la Direcció facultativa podrà disposar que
s'enderroquin les parts defectuoses i es reconstrueixin d'acord amb el contractat, i
tot això a càrrec del Constructor.
Vicis ocults:
Si el Tècnic director d'obra tingués raons fonamentades per a creure en I'existència
de vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà executar en
qualsevol temps, abans de la recepció definitiva, les demolicions que cregui
necessàries per a reconèixer els treballs que suposi defectuosos. Les des peses per
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demolició i reconstrucció que s'originin seran a compte del Constructor sempre que
els vicis existeixen reialment i en cas contrari seran càrrec del Promotor.
Ús dels materials i aparells:
No es procedirà a l’ús dels materials i aparells sense que abans s'hagin examinat i
acceptat per part de la Direcció facultativa en els termes que es prescriuen en el Pic
de Condicions, a tal efecte el contractista dipositarà les mostres i models necessaris
prèviament contra senyats per efectuar amb aquests les comprovacions, assaigs o
proves preceptuades en el Plec de Condicions vigent en I'obra i els que jutgi
necessaris la Direcció Facultativa.
La Direcció facultativa podrà exigir del Constructor i aquest estarà obligat a aportar
al seu càrrec les certificacions d’idoneïtat tècnica o de compliment de les condicions
de qualsevol índole especificades en el projecte dels materials i instal·lacions
subministrats. Les despeses que ocasionin els assaigs, anàlisi, proves, etc., abans
indicats, seran a compte del Constructor. La Direcció facultativa podrà fixar un
termini perquè es puguin retirar els materials rebutjats de I'obra. El Constructor
transportarà i col·locarà al seu càrrec, d'una forma agrupada i ordenada i en el lloc
de I'obra que se li designi a fi de no causar perjudicis a la marxa dels treballs, els
materials procedents de I'excavació, enderrocaments, etc. que no sigui n utilitzables
en I'obra i els que jutgi necessaris la Direcció facultativa mentre no siguin retirats de
I'obra i duts a I'abocador. Si no s'hagués preceptuat sobre el particular es retiraran
de s'obra quan el Tècnic Director d'obra doni l'ordre, acordant prèviament la seva
justa taxació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu
transport.
Dels mitjans auxiliars:
Seran per compte i risc del Constructor els andamiatges, bastides, cimbres,
maquines i resta de mitjans auxiliars que es necessitin per la correcta marxa i
execució dels treballs. Tots aquests, sempre i quan no s'hagi estipulat el contrari,
quedaran en benefici del Constructor, sense que pugui fonamentar cap reclamació
en la insuficiència d'aquests mitjans, quan estiguin detallats en el pressupost i
consignats per partides alçades, inclosos en els preus de les unitats d'obra o en les
determinacions d'Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut i, si
s'escau, en el Pla de seguretat i salut aprovat pel Coordinador. Aquests elements
s'hauran de disposar en I'obra d'acord amb les prescripcions contingudes en
aquests documents, i per tant serà responsabilitat del Constructor qualsevol avaria o
accident personal per I'incompliment d'aquestes prescripcions.
EPÍGRAF IV.- DE LA RECEPCIÓ D'EDIFICIS I OBRES ANNEXES.
El Constructor comunicarà al Promotor, al Tècnic director de l'execució de I'obra i al
director de I'obra, amb un mínim de trenta dies abans de finalitzar les obres, la
proximitat de I'acabament, perquè el darrer pugui assenyalar la data per a
I'expedició del certificat de finalització d'obres als efectes pertinents i ho pugui
notificar per escrit al Promotor perquè juntament amb el Constructor, i en presencia
del Tècnic director de l'Obra i del director de I'execució de les obres, subscriguin
I'acta de recepció de I'obra segons el previst a I'article 6 de la Llei 38/1999, de 5 de
novembre, d'ordenació i edificació.
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Recepció de l’obra:
La recepció de I'obra es I'acte pel qual el Constructor, un cap ha estat conclosa, li fa
lliurament d'aquesta al Promotor i es acceptada per aquest. Es podrà realitzar amb o
sense reserves i haurà d'abastar la totalitat de I'obra o fases completes i acabades
d'aquesta, quan així ho acordin les parts. Haurà de consignar a un acta, emesa per
quadruplicat i signada pel Constructor de I'obra i el Promotor, així com, si s'escau,
als efectes del seu coneixement i sense que impliqui conformitat amb el que
s'expressa en aquesta, amb la signatura del Tècnic Director d'obra i del director de
I'execució de I'obra. Amb aquest acta, en compliment de I'article 6.2 de la Llei
38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació, s’adjuntarà el certificat final
d'obra subscrit per el director d'obra i el director de I'execució de l'obra i en aquesta,
el Constructor i el Promotor, hi faran constar:
- Les parts que hi intervenen.
- La data del certificat final de totalitat de I'obra o de la fase completa i acabada
d'aquesta.
- El cost final de I'execució material de I'obra.
- La declaració de la recepció de I'obra amb o sense reserves, especificant, si
s'escau, aquestes reserves de manera objectiva i el termini en que s'hauran de
subsanar els detectes observats.
- Les garanties que, si s'escau, s'exigeixin al Constructor per tal d'assegurar les
seves responsabilitats.
La recepció de I'obra, llevat de pacte exprés en contra, tindrà lloc dins els trenta dies
següents a la data de la seva finalització, acreditat amb el certificat final d'obra,
termini que comptarà a partir de la notificació efectuada per escrit al Promotor.
Transcorregut aquest termini sense que el Promotor hagi manifestat reserves i
rebuig motivat per escrit, la recepció s’entendrà produïda de forma tàcita.
Si el Promotor rebutgés la recepció de I'obra, ja sigui per no trobar-se finalitzada o
per no adequar-se a les condicions contractuals, les causes s'hauran de motivar i
quedar recollides per escrit en I'acta que, en aquest cas, es considerarà com a acta
provisional d'obra. Aquesta acta provisional s’emetrà per quadruplicat i haurà d'estar
signada pel Constructor de I'obra i el Promotor, així com, als efectes del seu
coneixement, sense que això impliqui la seva conformitat amb les causes indicades
en aquesta, amb la signatura del director d'obra i director de I'execució de I'obra. En
aquests haurà de fixar, d'acord amb I'article 6.3 de la Llei 38/1999, de 5 de
novembre, d'ordenació de I'edificació, un nou termini per tal d'efectuar la recepció
definitiva de I'obra. Transcorregut aquest i un cop subsanades les causes de rebuig
per part del Constructor, es farà constar en un acta apart, subscrita pels signants de
la recepció provisional, donant I'obra per rebuda definitivament. Aquesta recepció
també s’entendrà produïda de forma tàcita, llevat pacte exprés, si el Promotor,
transcorregut trenta dies des del fi del termini indicat a I'acta de recepció provisional,
no comunica per escrit el seu rebutjo a les subsanacions efectuades pel Constructor.
Inici dels terminis de responsabilitat:
El còmput dels terminis de responsabilitat i garanties establerts en la Llei 38/1999,
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de 5 de novembre, d'ordenació de I'edificació, tenen inici, d'acord amb el que
estableix el seu article 6.5, a partir de la data en la qual s'hagi subscrit I'acta de
recepció, o quan aquesta s'entengui produïda de forma tàcita.
Conservació de les obres rebudes provisionalment:
Les despeses de conservació durant el termini existent entre el que es fixa al
certificat final d'obra i el moment de subscriure I'acta de recepció o el comprés entre
la recepció provisional i la definitiva seran a càrrec del Constructor. Si I'edifici fos
ocupat o utilitzat abans de la recepció definitiva, I'escola d'infants, neteja i les
reparacions causades per l’ús seran a càrrec del Promotor i les reparacions per vicis
d'obra o detectes en les instal·lacions a càrrec del Constructor. En cas de dubte serà
jutge inapel·lable el director d'obra, sense que quedi ulterior recurs en contra de la
seva resolució.
Amidament definitiu dels treballs:
Previ a la data de finalització de I'obra, acreditada en el certificat final d'obra, es
procedirà de forma immediata per part del Tècnic director de I'execució de I'obra al
seu amidament general i definitiu amb la precisa assistència del Constructor o del
Cap d'obra el qual ha assumit, d'acord amb I'article 11 de la Llei 38/1999, de 5 de
novembre, d'ordenació de I'edificació, la representació tècnica d'aquest. Serviran de
base per l’amidament les dades de replanteig general, les dades dels replantejos
parcials que hagués exigit el curs dels treballs, els de fonaments i resta de parts
ocultes de les obres preses durant I'execució dels treballs i autoritzats amb la
signatura del Constructor la conformitat del Tècnic director de l’execució de l’obra i el
Vist i Plau del Tècnic Director d'obra, I'amidament que es durà a terme de les parts
descobertes de les obres de fabrica i accessoris, en general, les que convinguin al
procediment consignat en els amidaments de la contracta per a decidir el nombre
d'unitats d'obra de cada classe executades, tenint present, llevat pacte contrari amb
el preceptuat en els diversos capítols del Plec de Condicions generals d'índole
tècnica composta pel Centre Experimental d’Arquitectura i adoptat per a les seves
obres per part de la Direcció General d' Arquitectura en establir les normes per a
I'amidament i valoració dels diversos treballs.
De les recepcions de treballs la contracta dels quals s'ha rescindit:
En els contractes rescindits tindrà lloc una recepció i liquidació única sigui quin sigui
l'estat de realització en el qual es trobin.
EPÍGRAF V.- DEL TECNIC DIRECTOR DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.
El Tècnic director de I'execució de I'obra és l'agent que, formant part de la Direcció
Facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir I'execució material de I'obra i de
controlar de forma qualitativa i quantitativa la construcció i la qualitat de I'edificació.
Són obligacions seves, d'acord amb I'article 13 de la Llei 38/1999, de 5 de
novembre, d'ordenació de I'edificació , les següents:
- Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant i complir les
condicions exigibles per a l'exercici de la professió. En el cas de persones jurídiques,
designar al tècnic director de I'execució de I'obra que tingui la titulació professional
habilitant.
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- Verificar la recepció en obra dels productes de construcció, ordenant la realització
d'assaigs i proves precises.
- Dirigir l’execució material de I'obra, comprovant els replantejos, els materials, la
correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions,
d'acord amb el projecte i amb les instruccions del Director d'obra.
- Consignar les instruccions precises en el Llibre d'Ordres i Assistències.
- Subscriure l’acta de replanteig d'inici d'obra i el certificat final d'obra, així com
elaborar i subscriure les certificacions parcials i la liquidació final de les unitat d'obra
executades.
- Col·laborar amb la resta d'agents en l'elaboració de la documentació de I'obra
executada, aportant els resultats del control realitzat.
El Tècnic director de I'execució de I'obra serà anomenat per part del Promotor amb
la conformitat del Director d'obra i haurà de conèixer tots els documents del projecte.
El Tècnic director de I'execució de I'obra esta obligat a visitar I'obra totes les
vegades necessàries per tal d'assegurar l'eficàcia de la seva vigilància i inspecció,
realitzant en ella totes les funcions inherents al seu càrrec i informant al director
d'obra de qualsevol anomalia que observés en I'obra i de qualsevol detall que aquest
degui conèixer, donant-li compte, almenys setmanalment, de l'estat de I'obra. El
director d'obra podrà al seu parer variar la freqüència d'aquestes notificacions
donant ordre en aquest sentit.
El Tècnic director de I'execució de I'obra vetllarà de manera especial perquè tot el
que s'utilitzi en I'obra reuneixi les condicions mínimes que figuren en el Plec de
condicions compost i editat en 1948 pel Centro Experimental d'Arquitectura,
actualitzat i editat en 1960 per la Direcció General d'Arquitectura, Economia y
Tècnica de la Construcció, així com aquelles condicions especials que queden
determinades en algun dels documents del projecte. També comprovarà que tots els
elements prefabricats compleixin a més les condicions específiques en les
disposicions vigents en el moment de realitzar les obres.
El Tècnic director de I'execució de I'obra esta obligat a complir amb totes aquelles
determinacions de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de risc laborals i
del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, especialment en aquelles derivades de
I'article 9 i 12 quan desenvolupi les funcions de Coordinador en matèria de seguretat
i salut durant I'execució de I'obra.
El Tècnic director de I'execució de I'obra complirà aquelles obligacions derivades del
Decret 59/1994, de 13 de maig, i posterior modificació recollida en el Decret
11/1994, de 22 de novembre, pel qual es regula el control de qualitat de I'edificació,
el seu ús i manteniment a les Illes Balears. Especialment les de redacció i direcció
del corresponent Programa de control (article 4 del Decret 11/1994), documentant
els resultats obtinguts i transcrivint obligatòriament al llibre d'ordres i assistències de
les obres, les conclusions i decisions que es derivin de la seva anàlisi (article 7 del
Decret 11/1994).
EPÍGRAF VI.- DEL TÈCNIC DIRECTOR D'OBRA.
El director d'obra és I'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el
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desenvolupament de I'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i
mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicencia
d'edificació ¡resta autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb
I'objecte d'assegurar la seva adequació al fi proposat. Són obligacions del director
d'obra, d'acord amb I'article 12 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de
I'edificació:
- Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant i complir les
condicions exigibles per a I'exercici de la professió. En cas de persones jurídiques,
designar al tècnic director d'obra que tingui la titulació professional habilitant.
- Verificar el replanteig i l’adequació de la fonaments i de l'estructura projectades a
les característiques geotècniques del terreny.
- Resoldre les contingències que es produeixin en I'obra i consignar en el Llibre
d'ordres i assistències les instruccions precises per a la correcta interpretació del
projecte.
- Elaborar, a requeriment del Promotor o amb la seva conformitat, eventuals
modificacions del projecte que venguin exigides per la marxa de I'obra sempre que
aquestes s'adaptin a les disposicions normatives contemplades i observades en la
redacció del projecte.
- Subscriure l’acta de replanteig o d'inici d'obra i el certificat final d'obra, així com
donar conformitat a les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d'obra
executades, amb els visats que si s'escau fossin preceptius.
- Elaborar i subscriure la documentació de I'obra executada per lliurar-la al
Promotor, amb els visats que si s'escau fossin preceptius.
- Les relacionades en I'apartat 2.a de I'article 13 de la Llei 38/1999, de 5 de
novembre, d'ordenació de l'edificació, en aquells casos en els que el director d'obra i
el director de I'execució de I'obra sigui el mateix professional.
A més de totes les facultats particulars que corresponguin al director d'obra,
expressades anteriorment, podrà també, amb causa justificada, recusar al
Constructor si considera que adoptar aquesta resolució és útil i necessari per a la
bona marxa de l'obra. El director d'obra subscriu, juntament amb el director de
I'execució de I'obra, I'acta d'aprovació del Pla de seguretat i salut redactat pel
Constructor en el cas de que no fos preceptiva la designació de Coordinador en
matèria de seguretat i salut durant I'execució de les obres.
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS.
PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS.
Característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i
sistemes que s’incorporen a les obres. Les seves condicions de subministra,
recepció i conservació, emmagatzematge i manipulació. Les garanties de qualitat i el
control de recepció que s’hagi de realitzar, incloses les mostres del producte, els
assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions que cal adoptar i
els criteris d’ús, conservació i manteniment. Aquestes especificacions es poden fer
per referència a plecs generals que siguin d’aplicació, documents reconeguts i
d’altres que siguin vàlids a judici del projectista. S’adjunten com annex a continuació.
PRESCRIPCIONS EN QUANT A L’EXECUCIÓ PER UNITATS D’OBRA.
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Característiques tècniques de cada unitat d’obra, indicant el seu procés d’execució,
normes d’aplicació, condicions previs que han de complir-se abans de la seva
realització, toleràncies admissibles, condicions d’enllestiment, conservació i
manteniment, control d’execució, assaigs i probes, garanties de qualitat, criteris
d’acceptació i refusament, criteris de medició i valoració d’unitats, etc. Es precisaran
les mesures per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements
i sistemes constructius. S’adjunten com annex a continuació.
PRESCRIPCIONS SOBRE VERIFICACIONS A L’EDIFICI UN COP ACABAT.
Indicacions sobre les verificacions i probes de servei que s’hagin de realitzar-se per
a comprovar les prestacions finals de l’edifici.

Inca, Agost de 2018
L’Enginyer Tècnic Municipal
Firmado digitalmente
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
INSTAL·LACIÓ ASCENSOR PISCINA COBERTA
CODI

QUANTITATUT RESUM

22.16SD3

ud

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

ASCENSOR 6 PERS./2 PARADAS
Ud Suministro e instalación de ascensor modelo O3G_2010 o equivalente, alta eficiencia para edificios públicos de tráfico moderado:
Nº personas / carga: 06 personas / 450 Kg.
Velocidad: 1.00 m/s con Var. Frec.
Paradas Accesos: 02 / 2
Recorrido Cabina: 3.0m.
Embarques: 1 Embarque
Tensión: 380V/ 220V - 50Hz
Contrapeso: Lateral
Paracaídas contrapeso: -Maniobra: Selectiva en Bajada Simplex
CABINA
Gama: Público Pack Reference PR10Sin definir *
Dimensiones (a x f x h): 1000x1250x2100 mm
Pared Fondo: Recubrimiento Neocompact Madera NC22-Espejo 3/4 estrecho Blanco
Pared Lateral con Botonera: Recubrimiento Neocompact Madera NC22
Pared Lateral sin Botonera: Recubrimiento Neocompact Madera NC22-Pasamanos Inoxidable
Panel de mando: Acero Inoxidable Plus
Techo: Acero Inoxidable Plus
Iluminación: Iluminación eficiente con apagado automático UP67 Panel Led
Suelo: PVC-High SC05
Frentes / embocadura: Acero Inox.(Plus)
Rodapié: Aluminio Anodizado
PUERTAS
Tipo:
Hoja:
Dimensiones (a x h):
Acabado:
Detector:
Normativa fuego:
Accionamiento:

Cabina
Pisos
Telescópica 2 Hojas
Telescópica (2uds)
Puerta Normal Solid
Puerta Normal Solid (2uds)
800mm x2000mm
800mm x2000mm
Acero Inox.(Plus)
Acero Inox.(Plus)(2uds)
Cortina fotoeléctrica
--EN81/58 (E120)(2uds)
Vel. mediante Variación Frecuencia Vel. mediante variación frecuencia

SEÑALIZACIÓN
Tipo pulsador:
Estética pulsador:
Indicador posición:
Flechas direccionales:
Señal acústica:

Cabina
Electromecánico-Antivandálico
O3G Series circular
Matriz de Puntos
---

Pisos
Electromecánico-Antivandálico
O3G Series circular
Ninguno
Si
--

INCLUIDO MODIFICACIONES EN EL CUADRO Y LINEAS DE ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA Y DE TELEFONIA TOTALMENTE INSTALADAS Y EN FUNCIONAMIENTO, INCLUSO LEGALIZACIÓN ANTE DG INDUSTRIA.
D2101.0240s

1,000 u

ascensor sin c/maq. 6per.2par.

14.525,00

14.525,00

COST UNITARI TOTAL ........................

14.525,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORZE MIL
CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS
4X10

4X10CU

ud

1,000 u

LÍNIA ALIMENTACIÓ
Instalación y montaje de línea trifásica, instalada con terna de cables de Cu, de sección nominal 5*10 mm^2 XLPE (polietileno reticulado), aislamiento 1000 V y UNE
21031, no propagador de llama (afumex)RZ1-Z, aislada bajo tubo de PVC rígido o coarrugado de diámetro según ITC-BT-21 baja emisión de humos en tramos sobre pared y sobre techos incluso parte proporcional de cajas de empalme y registro. Grado
de protección 5, incluso p.p.de material de fijación; construida según REBT.Medida
la longitud ejecutada desde el cuadro general al subcuadro.
Línia 4x10mm2

16,73

16,73

COST UNITARI TOTAL ........................

16,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETZE EUROS amb
SETANTA-TRES CÉNTIMOS
4X10CU

mo
ma
maux

u

0,200
1,000
0,050

Línia 4x10mm2
Instalación y montaje de línea trifásica, instalada con terna de cables de Cu, de sección nominal 5*10 mm^2 XLPE (polietileno reticulado), aislamiento 1000 V y UNE
21031, no propagador de llama (afumex)RZ1-Z, aislada bajo tubo de PVC rígido o coarrugado de diámetro según ITC-BT-21 baja emisión de humos en tramos sobre pared y sobre techos incluso parte proporcional de cajas de empalme y registro. Grado
de protección 5, incluso p.p.de material de fijación; construida según REBT.Medida
la longitud ejecutada desde el cuadro general al subcuadro.
mo
ma
maas

32,90
7,40
55,00

6,58
7,40
2,75

COST UNITARI TOTAL ........................

16,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETZE EUROS amb
SETANTA-TRES CÉNTIMOS
17 octubre 2018
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
INSTAL·LACIÓ ASCENSOR PISCINA COBERTA
CODI

QUANTITATUT RESUM

D0302.00102

m3

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/IIa CENTRA

M3 Hormigón HM-20/B/20/IIa elaborado en central, en limpieza y nivelación de fondos y en relleno de pozos en la base de los cimientos,
espesor según detalle planos, consistencia blanda, tamaño máximo
del árido de @ 20 mm, ámbiente IIa regado del soporte, colocación,
vibrado y nivelación del acabado, medios auxiliares y de seguridad,
limpieza, retirada de escombros a vertedero controlado y pago de tasas, s/ planos y detalles, Instrucción EHE y CTE. Medida superficie teórica cimentación.
B0001.0060
A0202.0090
%0300

1,500 h
1,000 m3
0,770 %

Peon especializado
hormigon H-20 N/mm2, arido 20
Medios auxiliares

9,51
62,68
3,00

14,27
62,68
2,31

COST UNITARI TOTAL ........................

79,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA-NOU
EUROS amb VINT-I-SIS CÉNTIMOS
D0312.0150

m3

HA-25/B/15/IIb ZUNCHOS 20X20 CM

Hormigón armado HA-25/B/15/IIb en zunchos de borde de sección
20x20 cm, consistencia blanda, árido max @ 15 mm, ambiente tipo
IIb, acero B500S cuantía según proyecto, encofrado, apuntalamiento,
colocación armaduras con calzos y separadores homologados, regado, vertido, vibrado, nivelación acabado, desencofrado, limpieza de
rebabas, curado y protección del hormigón, medios de seguridad y
protección, limpieza, retirada de escombros a vertedero controlado y
pago de tasas, s/ planos, detalles de estructura, Instrucción EHE y
CTE.

B0001.0030
B0001.0060
A0202.0110
A0202.0190
A0301.0060
B0101.0010
A0401.0030
B1323.0040
B0807.0040
%0550

0,850
1,700
1,000
1,000
10,000
0,015
105,000
10,000
20,000
3,302

h
h
m3
m3
m2
m3
kg
u
u
%

oficial 1ª
Peon especializado
hormigon HA-25/P/20/IIa
suplemento por tamaño maximo 15
encofrado madera jacenas y zunch
agua
acero B-500-S jacen-zun. coloc.
sepr. hormg. c/ alambre 25 mm.
separador armadura plástico 25 mm.
Medios auxiliares

10,63
9,51
67,71
1,57
16,20
0,60
0,69
0,04
0,04
5,50

9,04
16,17
67,71
1,57
162,00
0,01
72,45
0,40
0,80
18,16

COST UNITARI TOTAL ........................

348,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES-CENTS
QUARANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-UN CÉNTIMOS
D0501.0060

kg

HIERRO COLOCADO PERFILES LAMINADOS

Hierro elaborado y colocado a base de perfil laminado, para estructuras metálicas incluida la p.p. de basas, patillas, anclajes, refuerzos, cartelas y soldaduras, de clase y calidad S-275-JR según UNE-EN
10025:1994, con soldadura de los anclajes a la placa y de las placas
entre sí, uniones soldadas entre los anclajes y las placas, soldaduras
con electrodo de revestimiento básico efectuadas a tope con preparación y biselado previos de las aristas, andamiaje, elementos de seguridad y protección, medios de elevación y sustento, limpieza, retirada de escombros a vertedero controlado y pago de tasas, s/ planos, detalles de estructura y CTE DB-SE-A (NOTA. Acero granallado y
tratado con imprimación antioxidante - 60 micras espesor película seca).
B0003.0010
B0003.0030
B0602.0210
%0300
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0,040
0,040
1,150
0,013

h
h
kg
%

Oficial 1ª (taller) cerrajero
Ayudante cerrajero
perfil normal (diferentes formas)
Medios auxiliares

16,12
13,92
0,04
3,00

0,64
0,56
0,05
0,04

2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
INSTAL·LACIÓ ASCENSOR PISCINA COBERTA
CODI

QUANTITATUT RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

COST UNITARI TOTAL ........................

1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS amb
VINT-I-NOU CÉNTIMOS
D2101.0240s

u

ascensor sin c/maq. 6per.2par.

Ascensor sin cuarto de maquinas para 6 personas, 2 paradas, velocidad 1 m/s y puertas automaticas en cabina y pisos
LIN
MO
ASCEn

1,000
1,000
1,000

lineas electricas/telef
mano de obra
ascensor

275,00
750,00
13.500,00

275,00
750,00
13.500,00

COST UNITARI TOTAL ........................

14.525,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORZE MIL
CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS
D2902.0010

u

ENSAYO TRACC. S/BARRA ACERO

Ensayo de traccion sobre una barra de acero liso o corr. con determinacion del limite elastico
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL ........................

54,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
CINQUANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA CÉNTIMOS
D2902.0020

u

DETERMINACION DE SECC. EQUIVALENTE, CARACTERISTICAS
GEOMETRICAS,

Determinacion de secc. equivalente, caracteristicas geometricas, doblado simple y doblado-desdoblado sobre dos barras de acero corr.
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL ........................

122,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VINT-I-DOS
EUROS amb VUITANTA CÉNTIMOS
E04LA1401

m3

H.ARM. HA-25/B/20/IIa LOSA CIMENTACION

M3 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa en losas de cimentación, consistencia blanda, árido máximo @ 20 mm, ambiente IIa, acero B500S,
cuantia de acero según planos, vertido por medio de camión-bomba, incluso parte proporcional de: encofrado y desencofrado, armaduras y/o placas de anclaje para arranque de pilares, muros de carga,
escaleras y riostras, colocación armadura y su nivelado, calzos homologados para las armaduras, regado del soporte, vertido, vibrado, nivelación del acabado, curado y protección del hormigón, medios auxiliares y de seguridad, limpieza, retirada de escombros a vertedero
controlado y pago de tasas, s/ planos y detalles de cimentación, Instrucción EHE y CTE (medido volumen teórico cimentación).
E04LM060
E04LE020
A0401.0010
%0300

1,000
0,260
52,000
1,196

m3
m2
kg
%

HORM. HA-25/B/20/IIa LOSA V.BOM.
ENCOF. MAD. LOSAS CIMENTACIÓN
Acero b-500-s elementos estruct
Medios auxiliares

83,47
11,05
0,64
3,00

83,47
2,87
33,28
3,59

COST UNITARI TOTAL ........................

123,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VINT-I-TRES
EUROS amb VINT-I-UN CÉNTIMOS
E04LE020

m2

ENCOF. MAD. LOSAS CIMENTACIÓN

Encofrado y desencofrado con madera suelta en losas de cimentación, considerando 4 posturas. Según NTE-EME.
B0001.0030
B0001.0060
P01EM290
P03AAA020
P01UC030

0,500
0,500
0,005
0,100
0,050

h
h
m3
kg
kg

oficial 1ª
Peon especializado
Madera pino encofrar 26 mm.
Alambre atar 1,30 mm.
Puntas 20x100

10,63
9,51
138,73
0,78
4,09

5,32
4,76
0,69
0,08
0,20

COST UNITARI TOTAL ........................

11,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONZE EUROS amb
CINC CÉNTIMOS
17 octubre 2018
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
INSTAL·LACIÓ ASCENSOR PISCINA COBERTA
CODI

QUANTITATUT RESUM

E04LM060

m3

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

HORM. HA-25/B/20/IIa LOSA V.BOM.

Hormigón en masa para armar HA-25 N/mm2 consistencia plástica
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno
de losas de cimentación, incluso vertido con camión-bomba, vibrado
y colocado. Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.
B0001.0030
B0001.0060
A0202.0110
A0202.0160
P01HB021
P01HB090

0,200
0,200
1,000
1,000
1,000
0,015

h
h
m3
m3
m3
h.

oficial 1ª
Peon especializado
hormigon HA-25/P/20/IIa
suplemento por consistencia blan
Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36m
Desplazamiento bomba

10,63
9,51
67,71
2,41
8,32
66,73

2,13
1,90
67,71
2,41
8,32
1,00

COST UNITARI TOTAL ........................

83,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUITANTA-TRES
EUROS amb QUARANTA-SET CÉNTIMOS
E05HLA050

m3

HA-25/B/15/IIb LOSAS FORJADO

Hormigón armado HA-25/B/15/IIb en losa maciza forjado, consistencia blanda, árido max @ 15 mm, ambiente tipo IIb, acero B500S cuantía según proyecto, con p.p. de zunchos, jácenas, p.p. perfiles metálicos embutidos en las losas, encofrado, apuntalamiento, colocación
armaduras con calzos y separadores homologados, regado del soporte, vertido, vibrado, nivelación acabado, desencofrado, limpieza
de rebabas, curado y protección del hormigón, medios de seguridad
y protección, limpieza, retirada de escombros a vertedero controlado
y pago de tasas, s/ planos, detalles de estructura, Instrucción EHE y
CTE.
E05HLE010
M02GT002
B0001.0030
B0001.0060
A0202.0112
A0202.0190
A0401.0030
B1323.0040
%0300

3,600
0,100
0,300
0,300
1,000
1,000
64,000
24,000
1,582

m2
h.
h
h
m3
m3
kg
u
%

ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.
Grúa pluma 30 m./0,75 t.
oficial 1ª
Peon especializado
hormigon HA-25/P/20/IIb
suplemento por tamaño maximo 15
acero B-500-S jacen-zun. coloc.
sepr. hormg. c/ alambre 25 mm.
Medios auxiliares

9,67
12,36
10,63
9,51
69,39
1,57
0,69
0,04
3,00

34,81
1,24
3,19
2,85
69,39
1,57
44,16
0,96
4,75

COST UNITARI TOTAL ........................

162,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT
SEIXANTA-DOS EUROS amb NORANTA-DOS CÉNTIMOS
E05HLE010

m2

ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.

Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de madera de pino de 22 mm., confeccionado previamente, considerando
4 posturas. Normas NTE-EME.
B0001.0030
B0001.0060
M13EM030
P01EM290
P01UC030
P03AAA020
M13CP100

0,250
0,250
1,050
0,020
0,080
0,150
0,014

h
h
m2
m3
kg
kg
ud

oficial 1ª
Peon especializado
Tablero encofrar 22 mm. 4 p.
Madera pino encofrar 26 mm.
Puntas 20x100
Alambre atar 1,30 mm.
Puntal telesc. normal 1,40m

10,63
9,51
1,23
138,73
4,09
0,78
8,42

2,66
2,38
1,29
2,77
0,33
0,12
0,12

COST UNITARI TOTAL ........................

9,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU EUROS amb
SEIXANTA-SET CÉNTIMOS
E27SF040

m2

PINTURA INTUMESCENTE RF-120 (120 min.)

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego EF-120 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre apróx. 63 y 100 m-1 según UNE 23-093-89 y UNE
23820:1997 EX.
O01OB230
O01OB240
P25OU030
P25PF020
P25WW220
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0,120
0,120
0,250
2,560
0,150

h.
h.
l.
l.
ud

Oficial 1ª pintura
Ayudante pintura
Imp.epoxidica 2 comp. Impriepox M-10+C
Pintura intumes.met/mad/obra Montofoc E.
Pequeño material

9,26
7,69
5,82
7,20
0,46

1,11
0,92
1,46
18,43
0,07
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
INSTAL·LACIÓ ASCENSOR PISCINA COBERTA
CODI

QUANTITATUT RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

COST UNITARI TOTAL ........................

21,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-UN EUROS
amb NORANTA-NOU CÉNTIMOS
KIKOO

m2

IMPERM. FOSO ASCENSOR

Impermeabilización de foso ascensor realizada con lámina de PVC,
totalmente terminada según detalles proyecto, medios de seguridad
y protección, limpieza, retirada de escombros a vertedero controlado
y pago de tasas.
Sense descomposició
COST UNITARI TOTAL ........................

15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINZE EUROS
SQ

u

Subquadre
CUADRO ASCENSOR, formado por armario de superficie IP65 y alojando en su interior debidamente conectados los siguientes elementos:
- 1 armario superficie estanco IP65 para 56 elementos además de un 20% de reserva, completo con puertas, celdas para cables, soportes de embarrado de cobre y embarrados, protectores de embarrado.
- 3 interruptor 4*25 A/4 polos poder de corte 30 KA.
- 2 interruptor 10 A/2 polos poder de corte 10 KA.
- 1 Interruptor Diferencial 25A/40/2p/4p/30mA
Medida la unidad acabada y funcionando correctamente en una instalación, incluyendo mano de obra, conexionado de líneas incluso pequeño material.

mo
maux
maas

0,200
0,050
1,000

mo
maas
ma

32,90
55,00
550,00

6,58
2,75
550,00

COST UNITARI TOTAL ........................

559,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC-CENTS
CINQUANTA-NOU EUROS amb TRENTA-TRES CÉNTIMOS
SQAS

ud

SUBCUADRO ASCENSOR
CUADRO ASCENSOR, formado por armario de superficie IP65 y alojando en su interior debidamente conectados los siguientes elementos:
- 1 armario superficie estanco IP65 para 56 elementos además de un 20% de reserva, completo con puertas, celdas para cables, soportes de embarrado de cobre y embarrados, protectores de embarrado.
- 3 interruptor 4*25 A/4 polos poder de corte 30 KA.
- 2 interruptor 10 A/2 polos poder de corte 10 KA.
- 1 Interruptor Diferencial 25A/40/2p/4p/30mA
Medida la unidad acabada y funcionando correctamente en una instalación, incluyendo mano de obra, conexionado de líneas incluso pequeño material.

SQ

1,000 u

Subquadre

559,33

559,33

COST UNITARI TOTAL ........................

559,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC-CENTS
CINQUANTA-NOU EUROS amb TRENTA-TRES CÉNTIMOS

17 octubre 2018
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
INSTAL·LACIÓ ASCENSOR PISCINA COBERTA
CODI

RESUM

UTSLONGITUTAMPLADAALÇADAQUANTITAT

03

CIMENTACION. ESTRUCTURA

D0302.00102

m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/IIa CENTRA

PREU

IMPORT

0,60
0,60

79,26

47,56

2,39
2,39

123,21

294,47

0,58
0,58

162,92

94,49

M3 Hormigón HM-20/B/20/IIa elaborado en central, en limpieza y
nivelación de fondos y en relleno de pozos en la base de los cimientos, espesor según detalle planos, consistencia blanda, tamaño máximo del árido de @ 20 mm, ámbiente IIa regado del soporte, colocación, vibrado y nivelación del acabado, medios auxiliares y de seguridad, limpieza, retirada de escombros a vertedero controlado y pago
de tasas, s/ planos y detalles, Instrucción EHE y CTE. Medida superficie teórica cimentación.
1
E04LA1401

2,30

2,60

0,10

m3 H.ARM. HA-25/B/20/IIa LOSA CIMENTACION

M3 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa en losas de cimentación, consistencia blanda, árido máximo @ 20 mm, ambiente IIa, acero
B500S, cuantia de acero según planos, vertido por medio de camión-bomba, incluso parte proporcional de: encofrado y desencofrado, armaduras y/o placas de anclaje para arranque de pilares, muros de carga, escaleras y riostras, colocación armadura y su nivelado,
calzos homologados para las armaduras, regado del soporte, vertido, vibrado, nivelación del acabado, curado y protección del hormigón, medios auxiliares y de seguridad, limpieza, retirada de escombros a vertedero controlado y pago de tasas, s/ planos y detalles de
cimentación, Instrucción EHE y CTE (medido volumen teórico cimentación).
1
E05HLA050

2,30

2,60

0,40

m3 HA-25/B/15/IIb LOSAS FORJADO

Hormigón armado HA-25/B/15/IIb en losa maciza forjado, consistencia blanda, árido max @ 15 mm, ambiente tipo IIb, acero B500S
cuantía según proyecto, con p.p. de zunchos, jácenas, p.p. perfiles
metálicos embutidos en las losas, encofrado, apuntalamiento, colocación armaduras con calzos y separadores homologados, regado
del soporte, vertido, vibrado, nivelación acabado, desencofrado, limpieza de rebabas, curado y protección del hormigón, medios de seguridad y protección, limpieza, retirada de escombros a vertedero
controlado y pago de tasas, s/ planos, detalles de estructura, Instrucción EHE y CTE.
1
D0312.0150

1,90

2,05

0,15

m3 HA-25/B/15/IIb ZUNCHOS 20X20 CM

Hormigón armado HA-25/B/15/IIb en zunchos de borde de sección
20x20 cm, consistencia blanda, árido max @ 15 mm, ambiente tipo
IIb, acero B500S cuantía según proyecto, encofrado, apuntalamiento, colocación armaduras con calzos y separadores homologados,
regado, vertido, vibrado, nivelación acabado, desencofrado, limpieza de rebabas, curado y protección del hormigón, medios de seguridad y protección, limpieza, retirada de escombros a vertedero controlado y pago de tasas, s/ planos, detalles de estructura, Instrucción
EHE y CTE.

Perimetral

30 agost 2018

4
4

2,05
1,50

0,20
0,20

0,20
0,20

0,33
0,24
1

PRESSUPOST I AMIDAMENTS
INSTAL·LACIÓ ASCENSOR PISCINA COBERTA
CODI

RESUM

UTSLONGITUTAMPLADAALÇADAQUANTITAT

PREU

IMPORT

0,07
0,64

348,31

222,92

196,80
121,60
318,40

1,29

410,74

1,57
4,37
5,94

21,99

130,62

5,98
7,13
8,06
21,17

15,00

317,55

TOTAL 03..............................................................................................................

1.518,35

Hueco puerta
D0501.0060

1

1,70

0,20

0,20

kg HIERRO COLOCADO PERFILES LAMINADOS

Hierro elaborado y colocado a base de perfil laminado, para estructuras metálicas incluida la p.p. de basas, patillas, anclajes, refuerzos,
cartelas y soldaduras, de clase y calidad S-275-JR según UNE-EN
10025:1994, con soldadura de los anclajes a la placa y de las placas
entre sí, uniones soldadas entre los anclajes y las placas, soldaduras
con electrodo de revestimiento básico efectuadas a tope con preparación y biselado previos de las aristas, andamiaje, elementos de seguridad y protección, medios de elevación y sustento, limpieza, retirada de escombros a vertedero controlado y pago de tasas, s/ planos, detalles de estructura y CTE DB-SE-A (NOTA. Acero granallado
y tratado con imprimación antioxidante - 60 micras espesor película
seca).
UPN 140

E27SF040

6
4

2,05
1,90

16,00
16,00

m2 PINTURA INTUMESCENTE RF-120 (120 min.)

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego EF-120 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre apróx. 63 y 100 m-1 según UNE 23-093-89 y UNE
23820:1997 EX.
UPN-140

KIKOO

1
1

2,80
7,80

0,56
0,56

m2 IMPERM. FOSO ASCENSOR

Impermeabilización de foso ascensor realizada con lámina de PVC,
totalmente terminada según detalles proyecto, medios de seguridad
y protección, limpieza, retirada de escombros a vertedero controlado y pago de tasas.
1
2
2
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2,30
2,30
2,60

2,60

1,55
1,55

2

PRESSUPOST I AMIDAMENTS
INSTAL·LACIÓ ASCENSOR PISCINA COBERTA
CODI

RESUM

UTSLONGITUTAMPLADAALÇADAQUANTITAT

PREU

IMPORT

ELEC

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

4X10

ud LÍNIA ALIMENTACIÓ

30,00
30,00

16,73

501,90

1,00
1,00

559,33

559,33

TOTAL ELEC ........................................................................................................

1.061,23

Instalación y montaje de línea trifásica, instalada con terna de cables de Cu, de sección nominal 5*10 mm^2 XLPE (polietileno reticulado), aislamiento 1000 V y UNE
21031, no propagador de llama (afumex)RZ1-Z, aislada bajo tubo de PVC rígido o
coarrugado de diámetro según ITC-BT-21 baja emisión de humos en tramos sobre
pared y sobre techos incluso parte proporcional de cajas de empalme y registro.
Grado de protección 5, incluso p.p.de material de fijación; construida según
REBT.Medida la longitud ejecutada desde el cuadro general al subcuadro.
1
SQAS

30,00

ud SUBCUADRO ASCENSOR
CUADRO ASCENSOR, formado por armario de superficie IP65 y alojando en su interior debidamente conectados los siguientes elementos:
- 1 armario superficie estanco IP65 para 56 elementos además de un 20% de reserva, completo con puertas, celdas para cables, soportes de embarrado de cobre y
embarrados, protectores de embarrado.
- 3 interruptor 4*25 A/4 polos poder de corte 30 KA.
- 2 interruptor 10 A/2 polos poder de corte 10 KA.
- 1 Interruptor Diferencial 25A/40/2p/4p/30mA
Medida la unidad acabada y funcionando correctamente en una instalación, incluyendo mano de obra, conexionado de líneas incluso pequeño material.
1

30 agost 2018
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
INSTAL·LACIÓ ASCENSOR PISCINA COBERTA
CODI

RESUM

UTSLONGITUTAMPLADAALÇADAQUANTITAT

PREU

IMPORT

ASC

APARATOS ELEVADORES

22.16SD3

ud ASCENSOR 6 PERS./2 PARADAS

14.525,00

14.525,00

TOTAL ASC ..........................................................................................................

14.525,00

Ud Suministro e instalación de ascensor modelo O3G_2010 o equivalente, alta eficiencia para edificios públicos de tráfico moderado:
Nº personas / carga: 06 personas / 450 Kg.
Velocidad: 1.00 m/s con Var. Frec.
Paradas Accesos: 02 / 2
Recorrido Cabina: 3.0m.
Embarques: 1 Embarque
Tensión: 380V/ 220V - 50Hz
Contrapeso: Lateral
Paracaídas contrapeso: -Maniobra: Selectiva en Bajada Simplex
CABINA
Gama: Público Pack Reference PR10Sin definir *
Dimensiones (a x f x h): 1000x1250x2100 mm
Pared Fondo: Recubrimiento Neocompact Madera NC22-Espejo 3/4 estrecho Blanco
Pared Lateral con Botonera: Recubrimiento Neocompact Madera NC22
Pared Lateral sin Botonera: Recubrimiento Neocompact Madera NC22-Pasamanos Inoxidable
Panel de mando: Acero Inoxidable Plus
Techo: Acero Inoxidable Plus
Iluminación: Iluminación eficiente con apagado automático UP67 Panel Led
Suelo: PVC-High SC05
Frentes / embocadura: Acero Inox.(Plus)
Rodapié: Aluminio Anodizado
PUERTAS
Tipo:
Hoja:
Dimensiones (a x h):
Acabado:
Detector:
Normativa fuego:
Accionamiento:

Cabina
Pisos
Telescópica 2 Hojas
Telescópica (2uds)
Puerta Normal Solid
Puerta Normal Solid (2uds)
800mm x2000mm
800mm x2000mm
Acero Inox.(Plus)
Acero Inox.(Plus)(2uds)
Cortina fotoeléctrica
--EN81/58 (E120)(2uds)
Vel. mediante Variación Frecuencia Vel. mediante variación frecuencia

SEÑALIZACIÓN
Tipo pulsador:
Estética pulsador:
Indicador posición:
Flechas direccionales:
Señal acústica:

Cabina
Electromecánico-Antivandálico
O3G Series circular
Matriz de Puntos
---

Pisos
Electromecánico-Antivandálico
O3G Series circular
Ninguno
Si
--

INCLUIDO MODIFICACIONES EN EL CUADRO Y LINEAS DE ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA Y DE TELEFONIA TOTALMENTE INSTALADAS Y EN FUNCIONAMIENTO, INCLUSO LEGALIZACIÓN ANTE DG INDUSTRIA.
1
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1,00
1,00
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
INSTAL·LACIÓ ASCENSOR PISCINA COBERTA
CODI

RESUM

UTSLONGITUTAMPLADAALÇADAQUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00
1,00

54,60

54,60

1,00
1,00

122,80

122,80

TOTAL CONTROL ................................................................................................

177,40

CONTROL CONTROL CALIDAD
D2902.0010

u

ENSAYO TRACC. S/BARRA ACERO

Ensayo de traccion sobre una barra de acero liso o corr. con determinacion del limite elastico
1
D2902.0020

u

DETERMINACION DE SECC. EQUIVALENTE, CARACTERISTICAS
GEOMETRICAS,

Determinacion de secc. equivalente, caracteristicas geometricas, doblado simple y doblado-desdoblado sobre dos barras de acero corr.
1

TOTAL ...............................................................................................................................

30 agost 2018

17.281,98

5

RESUM DE PRESSUPOST
INSTAL·LACIÓ ASCENSOR PISCINA COBERTA
CAPÍTOL
RESUM
IMPORT
%
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
03
CIMENTACION. ESTRUCTURA.....................................................................................................................................
1.518,35
8,79
ELEC
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA...........................................................................................................................................
1.061,23
6,14
ASC
APARATOS ELEVADORES.............................................................................................................................................
14.525,00 84,05
CONTROL
CONTROL CALIDAD.......................................................................................................................................................
177,40
1,03
________________________
PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL
17.281,98
13,00 % Despeses....................
2.246,66
generals............................
6,00 % Benefici industrial.......
1.036,92
_____________________________________
Suma.....................................................
3.283,58
________________________
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA
20.565,56
21% IVA.................................................
4.318,77
________________________
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
24.884,33

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE MIL VUIT-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

Inca, setembre de 2018
L’Enginyer Tècnic Municipal

MESTRE
RAYO
PEDRO 41515979J

Firmado
digitalmente por
MESTRE RAYO
PEDRO - 41515979J
Fecha: 2019.02.05
14:46:27 +01'00'

Pere Mestre Rayó

_____________________________________________________________________________________________________________________________
17 octubre 2018

1

PLÀNOLS

-1-

Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca · tel. 871 91 40 00 · fax. 971 88 08 19 · www.incaciutat.com · batlia@incaciutat.com · CIF. P-0702700-F

