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1.- MEMORIA 

 
 
1.1- OBJECTE DE L'ESTUDI 
 
Aquest estudi de seguretat i salut estableix, durant la construcció de l'obra, les previsions respecte a 
protecció de riscs d'accidents i malalties professionals, així com els derivats de treballs de reparació i 
manteniment de les instal·lacions de seguretat i salut. 
 
 Servirà per a donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora, per dur a terme les 
obligacions en el camp de seguretat i salut, facilitant el desenvolupament, sota el control de la Direcció 
Facultativa i del Coordinador de Seguretat, d’acord amb el Reial Decret 1627/97 del 24 de Octubre, per el 
que s'implanta la obligatorietat de la inclusió d'un estudi de seguretat i salut en el treball, en els projectes 
de edificació i obres publiques. 
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1.2- CARACTERISTIQUES DE L'OBRA 
 
1.2.1- Descripció de l'Obra i Situació 
 
 

Aquest solar es troba a la població de Terrassa (300-360m sobre el nivell del mar) província de 
Barcelona i al carrer de Blasco de Garay. L’equipament té façana al carrer de Blasco de Garay, al carrer de 
Galileu i al carrer d’Arquímedes . L’edificació ocupa part de la parcel·la. El carrer té circulació de vehicles i 
voravia de vianants, amb un nivell de trànsit medi. 

 
Planejament: Pla d’Ordenació Urbanística Municipal Terrassa 

Qualificació:  CLAU E.10. Sistema d’equipaments comunitaris. Altres 

 
El programa definit pel promotor, és reforma i modernització d'instal·lacions de l'edifici. 
 
  
1.2.2- Pressupost, Termini d'Execució i Mà d'Obra 
 
Pressupost 
 
 El pressupost global d'execució d’aquest estudi de seguretat és SET MIL VUIT-CENTS EUROS  
( 7.800,00€ ). 

 
Termini d'Execució 
 
 L'obra es realitzarà en UNA fase i s'estima un termini de 6 mesos. 
 
Ma d'Obra 
 

El personal previst es aproximadament de 14 persones en punta d'execució. 
 
1.2.3- Interferències i Serveis Afectats 
 Abans del començament del buidat es necessari conèixer tots els serveis afectats (aigua, gas, 
electricitat, telèfons, xarxa de sanejament) per estar previnguts i evitar d'aquesta manera possibles 
eventualitats. 
 
1.2.4- Unitats Constructives que composen l'obra. 
Tancaments 
Treballs de paleta 
Coberta 
Instal·lacions i treballs d'industrials 
Acabats 
 
1.3- IDENTIFICACIO DELS RISCS 
 
1.3.1- Riscs professionals 
 Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat y Salut aplicables a l’obra establertes a 
l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscs particulars de 
diferents treballs d’obra, tot y considerant que alguns d’ells es poden donar durant tot el procés d’execució 
de l’obra o bé ser aplicables a d’altres feines. 
 
 S’haurà de tenir especial cura en els riscs més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions y cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es 
realitzi. 
 
 A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació veïnes y 
tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi. 
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 Tanmateix, els riscs relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment, ...) 
 
 
MITJANS I MAQUINARIA 
 
-  Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinaria d’obra (sitges, grues ...) 
- Riscs derivats del funcionament de grues 
- Caiguda de la càrrega transportada 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l’estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació de runes 
 
MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 
 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
 
FONAMENTS i ESTRUCTURA 
 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Contacte amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida d’encofrats 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscs derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
 
RAM DE PALETA 
 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
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- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Contacte amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscs derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
 
COBERTA 
 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Contacte amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscs derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
- Caiguda de pals i antenes 
REVESTIMENTS I ACABATS 
 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Contacte amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscs derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
 
INSTAL·LACIONS 
 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Caiguda de pals i antenes 
 
 
RELACIO NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCS ESPECIALS (annex II del R.D. 
1627/1997) 
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1.-Treballs amb riscs especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d’ altura, per les 
particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l’entorn del lloc de 
treball 
 
2.-Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o pel 
quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 
 
3.-Treballs amb exposició a radiacions ionizants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació 
de zones controlades o vigilades 
 
4.-Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió 
 
5.-Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió 
 
6.-Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
 
7.-Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
 
8.-Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit 
 
9.-Treballs que impliquin l’ús d’explosius 
 
10.-Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 
 
 
 
 
1.3.2- Riscs de danys a tercers 
 
- Caigudes d'objectes a la via publica. 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ...) 
- Cops i ensopegades 
 
1.4- PREVENCIO DE RISCS PROFESSIONALS 
 
 Com a criteri general seran principals les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, 
s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. 
D’altra banda els medis de protecció hauran d’estar homologats segons la normativa vigent 
 
 
1.4.1- Proteccions individuals 
 
Protecció del cap 
- Casc: per a tots els que participin a l'obra, inclosos els visitants 
- Pantalles de protecció de soldador elèctric 
- Ulleres contra impactes i antipols 
- Caretes antipols 
- Pantalles contra projecció de partícules 
- Filtres per caretes 
- Protectors auditius 
 
Protecció del cos 
- Corretges especials de seguretat, tipologia segons riscs específics. 
- Corretges antivibratories 
- Xandalls de treball: s'hauran de mantenir al dia, amb reposicions   quan  faci falta,  segons disposicions 
del conveni col·lectiu del sector. 
- Impermeables, emmagatzemats a l'obra. 
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- Davantal de cuir. 
 
 
1.4.2- Proteccionscol·lectives 
Senyalització general 
 
- Senyal de STOP, per la sortida de vehicles. 
- Us obligatori de : Casc, corretja de seguretat, ulleres, caretes,   protectors auditius, botes i guants. 
- Risc elèctric, caiguda d'objectes, caiguda a diferents nivells, maquinaria pesada en moviment, càrregues 
suspeses, incendis i explosions. 
- Entrada i sortida de vehicles. 
- Prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra. 
- Prohibit encendre foc, prohibit fumar. 
- Senyals informatives de: Localització de la farmaciola, extintors. 
- Cinta de senyalització. 
 
Instal·lació elèctrica. 
 
- Pas d’instal·lacions provisionals aèries o subterrànies. 
- Protecció de zones de pas sobre instal·lacions provisionals. 
- Conductors de protecció i piqueta o placa de connexió a terra. 
- Interruptors diferencials de 30 mA de sensibilitat per l'enllumenat i 300 mA per la força. 
 
Neteja, Desbrossada i Explanació 
 
- Avisador acústic a les màquines. 
- Senyalització del tall. 
- Tanca d'obra. 
 
Excavació i fonaments 
 
- Tanques: S'utilitzaran tanques de contenció en el perímetre d'excavació o buidat. 
- Senyalització: S'utilitzaran cintes de senyalització reflectants   i senyals indicatives de risc de caiguda a 
diferents nivells. 
- Per l'accés del personal s'utilitzaran escales fixes. 
- Entibacions de taluds 
 
Xarxa de sanejament 
 
- Apuntalament i estibats es realitzaran seguint el sistema establert en les condicions tècniques del 
projecte d'execució de l'obra. 
- Col·locació de frens per la subjecció de tubs. 
 
 
Estructura 
 
- Bastida metàl·lica encerclant l'edifici. 
- Xarxes tipus forca. 
- Xarxes horitzontals. 
- Malles electrosoldades per forats horitzontals. 
- Baranes rígides pels perímetres de forats i escales, inclòs sòcols.    
- Plataformes volades, per la retirada d'elements d'encofrats. 
- Torres de formigonat. 
- Graonat provisional d'escales. 
- Carretó porta ampolles. 
- Vàlvules antiretrocés a les manegues. 
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Tancaments 
 
- Bastides penjants amb les corresponents baranes de protecció 
- Bastida a l'entorn de l'edifici. 
- Xarxes verticals. 
 
 
Treballs de paleta 
 
- Plataformes metàl·liques per a la càrrega de materials a les plantes. 
- Xarxes horitzontals en els forats i verticals en les zones de balconada i de no accés. 
- Baranes resistents, inclòs sòcols. 
- Baixant d'escombraries. 
 
 
Coberta 
 
- Cables per l'ancoratge de corretges de seguretat. Xarxes. 
- Ganxos per a reparació, conservació i manteniment de les cumbreres, acabats de patis i voladissos. 
- Bastida a l'entorn de l'edifici. 
 
 
Instal·lacions i acabats 
 
- Vàlvules antiretrocés a les tuberies. 
 
Protecció Contra incendis 
 
- S'utilitzaran extintors portàtils. 
1.4.3- FORMACIO 
 
 Formació en matèria de seguretat i salut al personal de l'obra. 
 
 
1.4.4- MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 
 
Farmaciola 
 
 Es disposarà d'una farmaciola amb el material que s'especifica a l'ORDENAMENT GENERAL DE 
SEGURETAT I HIGIENE. 
 
Assistència a Accidentats 
 
 S'informarà a l'obra de l'emplaçament dels diferents centres mèdics (Serveis propis, Mútues, 
Mutualitats Laborals, Ambulatoris tec.) on es traslladaria als accidentats per un tractament ràpid i efectiu. 
 Es disposarà a l'obra i en lloc visible, d'una llista de telèfons i direccions dels centres assignats per 
les urgències(Ambulàncies, Bombers, Taxis, Policia, etc.) per tal de garantir un transport ràpid dels 
possibles accidentats cap els centres d'assistència. 
 
Reconeixement Mèdic 
 
 Tot el personal que comenci a treballar a l'obra passarà un reconeixement mèdic previ al treball, 
que es repetirà periòdicament cada any. 
 
 
1.5- PREVENCIO DE RISCS DE DANYS A TERCERS 
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 Durant l'obra es preveu al col·locació de tanques de contenció de vianants, senyalització 
convenient, tant de dia com de nit. També s'hauran de col·locar en lloc visible senyals de perill. 
 
 Es col·locarà una marquesina perimetral de protecció contra caiguda d'objectes al carrer i als 
edificis de menys alçada que el que en ocupa, situats en les mitgeres. 
 
 En cas d'ocupació total de l'acera es procedirà a l'habilitació d'un pas alternatiu per a vianants 
degudament encercat i senyalitzat. 
 
 Tots els elements sortints de les tanques, proteccions, etc. s’il·luminaran amb llums de color 
vermell. 
 
 Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
 
 
 
1.6- DEL  LIBRE D’INCIDÈNCIES I EL PLA DE SEGURETAT 
 
 Tal i com determina el Reial Decret 1627/97 sobre Seguretat i Salut a les obres, el present Estudi 
de Seguretat és l'eina de partida per a desenvolupar la seguretat de l'obra. 
 
L'actuació a seguir serà la redacció de l'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, seguidament i abans de començar 
l'obra, els contractistes, com a responsables de la propietat, seran els encarregats d'analitzar l'ESTUDI DE 
SEGURETAT i amb base a ell proposar el PLA DE SEGURETAT. D'acord amb el facultatiu redactor de 
l'ESTUDI i el tècnic competent assignat com COORDINADOR en fase de projecte i/o execució es definiran 
les mesures, normes i sistemes a emprar a fi de seguir les especificacions i normes de seguretat i salut que 
intervindran a l'obra. 
 
 
LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
 
El llibre d'incidències es l'eina de donar les ordres puntuals sobre el tema i al mateix de deixar constància 
de les anomalies, correccions i demés normes a seguir pel que faci referència a la SEGURETAT I SALUT A 
L'OBRA. 
 
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el Coordinador estarà obligat a remetre, en el termini de 
vint-i-quatre hores, cadascuna de les còpies als destinataris corresponents. 
 
 
Deixant clar que el responsable del acompliment de les obres és el constructor, no el redactor de l’estudi, 
donada la posició dels tècnics a l'obra. 
 
 

 
 

 
L'ARQUITECTE 
Ferran Triviño i Cardete 

 
 
 
 
 

Terrassa, Juliol de 2022 
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2. PLEC DE CONDICIONS 

 
2.1- DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 
 
 
Són d’obligat compliment les disposicions contingudes en: 
 
- Estatut dels Treballadors 
  (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71) 
 
 
- Plan Nacional d'Higiene i Seguretat al Treball 
  (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-3-71) 
 
 
- Comité de Seguretat i Higiene del Treball 
  (D.432/71 11-3-71) (B.O.E. 16-6-52) 
 
 
- Reglament  de  Seguretat  i  Higiene  de  la  Industria  de la    Construcció. 
  (O.M. 20-5-52) (B.O.E. 5,7,8,9-970) 
 
 
- Reglament dels Serveis Mèdics d'Empresa 
  (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 5,7,8,9-970) 
 
 
- Homologació dels medis de protecció personal dels treballadors 
  (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74) 
 
 
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
  (20-9-73) (B.O.E. 9-10-73) 
 
 
- Reglament d'Aparells Elevadors d'Obres 
  (O.M. 23-5-77) (B.O.E. 14-6-77) 
 
 
- Reglament d'Explosius 
  (R.D. 2114/78 2-3-78) (B.O.E. 7-9-78) 
 
 
- Reglament de Línies Aèries d'Alta Tensió 
  (O.M. 28-11-68) 
 
 
- Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció 
 
 
- Obligatorietat de l'inclusió d'un Estudi de Seguretat i Salut 
  Laboral en els projectes d'Edificació i Obres Públiques. 
  (R.D. 1627/1997 24-10-97) (B.O.E. 25-10-97) 
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2.2- CONDICIONS DELS MEDIS DE PROTECCIO 
 
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva hauran de tenir una caducitat 
d'us i s'hauran se substituir una vegada arribada la data de caducitat. 
 
Quan les circumstàncies del treball produeixin un desgast més ràpid d'una determinada peça o element, 
aquesta serà substituïda independentment de la seva data de caducitat. 
 
Tota peça o element de protecció que hagi sofert un tractament límit, per exemple accident, haurà de ser 
retirada i substituïda al moment. 
 
L’ús d'un equip o peça de protecció no pot ser un risc en si mateix. 
 
 
2.2.1- Proteccions Personals 
 
Tot element de protecció s'ajustarà a les normes d'homologació del ministeri de Treball (O.M. 17-5-74) 
(B.O.E. 29-5.74), sempre que existeixi en el mercat. 
 
En el cas de no existir norma d'homologació oficial, els elements seran de qualitat adequada a les seves 
prestacions. 
 
 
2.2.2- Proteccions Col·lectives 
 
- Tanques autònomes de limitació i protecció. Tindran com a mínim 90 cm d'alçada estant construïdes a 
base de tub metàl·lic o guarda-cos metàl·lic i travessers de fusta. 
 
- Rampa d'accés 
La rampa d'accés de vehicles i maquinaria al buidat del terreny, tindrà les dimensions suficients per a la 
circulació. 
  
- Baranes 
Les baranes envoltaran el perímetre de la planta desencofrada trobant-se condemnat l'accés a les altres per 
l'interior de les escales.  
 
 
- Xarxes perimetrals 
La protecció del risc de caiguda al buit per el cantell del perímetre es farà per mitjà de la utilització de 
xarxes del tipus forca. 
L'extrem inferior de la xarxa es lligarà als ancoratges deixats en el forjat. Les xarxes seran de poliamida, 
protegint les plantes de treball. La corda de seguretat serà com a mínim de diàmetre 10mm i els mòduls de 
xarxa lligats entre si amb corda de poliamida de diàmetre 3mm. 
Es protegirà el desencofrat per mitjà de xarxes de la mateixa qualitat, encolades al perímetre dels forjats. 
 
- Xarxes verticals 
En proteccions verticals de caixes d'escala, clausures d'accés a planta desprotegida i en voladissos de 
balcons,...             s'utilitzaran xarxes ancorades a cada forjat. 
 
- Malles electrosoldades 
Els forats interiors es protegiran amb malla electrosoldada de resistència i malla adequada, o be amb 
entarimat de fusta degudament ancorat al forjat. 
 
- Cables de subjecció de corretges de seguretat i ancoratges. 
Tindran la suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin estar sotmesos d’acord amb la 
seva funció protectora. 
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- Plataformes de treball 
Tindran com a mínim 60 cm d'ample i les situades a més de 2m del terra portaran baranes de 90cm 
d’alçària, llistó entremig y sòcol. 
            
- Escales de mà 
Tindran de portar sabates antilliscants. 
 
- Plataformes volades 
Tindran la suficient resistència per a la carrega que hagin de suportar, estaran ancorades convenientment i 
portaran baranes. 
 
- Marquesina de protecció en la façana principal 
Al desencofrar el primer forjat per sobre de la rasant del carrer s’instal·larà una marquesina de protecció. 
El seu entarimat no pot tenir forats i haurà de ser prou resistent com per a rebre els impactes per la caiguda 
de materials. 
 
- Plataforma volada de coberta 
Per l'execució de la coberta es col·locarà en el seu extrem una plataforma volada preparada per a resistir la 
possible caiguda de persones i materials. 
 
- Extintors. 
Seran de pols polivalent, s'hauran de revisar periòdicament. 
 
 
2.3- SERVEIS DE PREVENCIO 
 
2.3.1- Servei Tècnic de Seguretat i Salut 
 
L'empresa constructora disposarà d’assessorament Tècnic en Seguretat i Salut. 
 
 
2.3.2- Servei Mèdic 
 
L'empresa constructora disposarà d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat. 
 
 
2.4- INSTAL·LACIONS MEDIQUES 
 
Les farmacioles es revisaran mensualment i es tindran sempre en bon estat de quantitat i qualitat tots els 
productes. 
 
 
2.5- INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 
 
 
Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran per el que fa a elements, mesures i característiques al 
especificat en els articles 39,40,41 i 42 de l'Ordenança General de Seguretat e Higiene i 335,336 i 337 de 
l’Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. 
 
S’haurà de col·locar un cubell amb tapa per emmagatzemar i llençar les escombraries que generin al menjar 
el personal de l'obra. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona, la qual 
podrà alternar aquest treball amb altres propis de l'obra. 
 
Es tindrà present que l'obra durant els primers mesos, en les fases d'excavació, fonamentació i part inicial 
de l'estructura, contarà aproximadament amb una quarta part dels treballadors previstos. Es recomana per 
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a realitzar la seva funció inicial de vestidors i menjadors, la utilització de barracons metàl·lics prefabricats 
específics per aquests usos. 
 
Considerant el nombre de treballadors es preveuran les següents instal·lacions: 
 
 
2.5.1- Menjadors 
 
Es disposarà d'una caseta o local adequat per a aquest efecte. 
 
 
2.5.2- Vestidors 
 
Es disposarà d'una caseta o local adequat per a aquest efecte. 
 
 
2.5.3- Serveis 
 
Es disposarà d'un local amb els següents serveis: 
 
1 Wc. amb cabina individual de 120x120x130. 
1 Lavabo amb mirall i sabó 
1 Dutxa amb aigua freda i calenta. 
Penjadors. 
 
2.6- PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
En base a l’art. 7è del R.D. 1627/97 de 24 d’octubre, i en aplicació d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d’obres de les 
Administracions Publiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta Administració. 
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avis a l’autoritat laboral competent, 
segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 
 
Es recorda al constructor i al representant del Comitè de Seguretat i se’ls informa que: 
 
a) S’han d'observar estrictament totes les mesures de seguretat i salut en el treball, en general, i el 
compliment del Pla de Seguretat, en particular. 
 
b) No es començarà a treballar fins que no estiguin a punt totes les mesures de seguretat de caràcter 
general i l'empresa no hagi subministrat a tots els treballadors els mitjans de protecció personal i les 
instruccions per a utilitzar-los. 
 
c) S'ha de comunicar al encarregat de l'obra cada cas en que es produeixi un mal us o falta de utilització 
dels mitjans de prevenció o protecció per part del personal de l'obra, molt especialment de qualsevol 
incompliment del Pla de Seguretat, deixant constància en el llibre d'incidències. 
 
 
d) S'ha d'informar al Arquitecte Tècnic que subscriu qualsevol incidència relacionada amb la seguretat i 
salut de l'obra, a part de que se’n hagi deixat constància en el llibre d'incidències. 
e) El coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l’obra 
parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-
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contractistes i representants dels treballadors 
 
f) Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
 
 
2.7- PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
L’article 10 del R.D. 1627/97 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits en l’art. 15è 
de la “Ley de prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)” durant l’execució de 
l’obra i en particular en les següents activitats: 
 
a)El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja 
 
b)L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés i la 
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
 
c)La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
 
d)El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i 
dispositius necessaris per a la execució de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin 
afectar a la seguretat i salut dels treballadors 
 
e)La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 
 
f)La recollida dels materials perillosos utilitzats 
 
g)L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes 
 
h)L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà de dedicar a les 
diferents feines o fases del treball 
 
i)La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
 
j)Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l’obra o a 
prop de l’obra 
 
 
Els PRINCIPIS D’ACCIÓ PREVENTIVA establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 
 
1.-L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord amb els següents 
principis generals: 
 
 
a)Evitar els riscs 
 
 
b)Avaluar els riscs que no es puguin evitar 
 
 
c)Combatre els riscs a l’origen 
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d)Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 
l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i 
reduir els efectes del mateix a la salut 
 
 
e)Tenir en compte l’evolució de la tècnica 
 
 
f)Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
 
 
g)Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització del treball, les 
relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
 
 
h)Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
 
 
i)Donar les degudes instruccions als treballadors 
 
 
2.-L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat 
i salut en el moment de encomanar les feines. 
 
 
3.-L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
4.-L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 
que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscs addicionals que 
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud 
dels esmentats riscs sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin 
alternatives més segures. 
 
 
5.-Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscs derivats del treball, l’empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors 
autònoms respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l’activitat dels quals 
consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
 
 
 
 
 
L’ARQUITECTE 
Ferran Triviño i Cardete 

 
 
 
 
 

Terrassa, Juliol de 2022 
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3. LLISTAT NORMATIVA SEGURETAT I SALUD 

NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT          
 Setembre 2016 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    (DOCE: 

26/08/92) 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  

(BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 

92/57/CEE 

 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             (BOE: 

10/11/95)  

 

Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            (BOE: 31/01/97) 

i les seves modificacions 

 
MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O 

DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 

TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS 

TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 

(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 (BOE: 

23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant 

a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e 

Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

 

RD 486/1997, 14 de abril               (BOE: 

23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN LEY 32/2006  

(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 

(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON 

RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 

(BOE 11/04/2006) 
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PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 

RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 

(BOE: 11/03/2006) 

 

 

 

 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN 

MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, 

PARA LOS TRABAJADORES 

 

RD 487/1997                 

(BOE 23/04/1997) 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON 
EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 

RD 488/1997.   

(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 

EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 664/1997.  

(BOE: 24/05/97) 

 PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 

EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 665/1997 

(BOE: 24/05/97) 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR 

LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

RD 773/1997. 

(BOE: 12/06/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 

TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

 

RD 1215/1997.  

(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  

(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS DURANTE EL 
TRABAJO 

RD 374/2001 

(BOE: 01/05/2001). mods  

posteriors (30/05/2001) 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952            (BOE: 
15/06/52) i les seves modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES ELÈCTRIQUES 

 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988) 

 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y 

CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º 

A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 05/09/70; 

09/09/70)       correcció d'errades:   BOE: 

17/10/70 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS 

FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          (BOE: 

18/09/87) 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE 
APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE 
DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               (BOE: 17/07/03).  

vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga 

la  O. de 28 de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) i  

la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 

24/04/90))  

 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        (BOE: 16 

I 17/03/71)                  correcció d'errades (BOE: 

06/04/71)             modificació: (BOE: 02/11/89) 

derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 

485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 

665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997 
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S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 

27/01/98) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     (BOE: 

30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          modificació: 

BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 

25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           modificació: 

BOE: 28/10/75  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y 

ADAPTADORES FACIALES 

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 

29/10/75 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 

30/10/75 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS 
AUTOFILTRANTES 

 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   modificació: BOE: 

31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y 
MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 

01/11/75 
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4.- ESTAT D'AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presupuesto de ejecución material 

7.800,00 
1.386,06 

 64,74 
1.145,04 
   288,60 
4.823,52 

1 Seguridad y salud  
 1.1.- Sistemas de protección colectiva   
 1.2.- Formación  
 1.3.- Equipos de protección individual   
 1.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios  
 1.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 
 1.6.- Señalizaciones y cerramientos del solar   92,04 

Total .........: 7.800,00 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS EUROS. 
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5.- PLANOLS I GRÀFICS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













Senyalització 
Advertiment 

Senyalització 
Prohibició 



Senyalització 
Obligació 



DETALL A 
Menjador 



DETALL B 
Modul Sanitari (Vestuaris i Lavabos) 



DETALL C 
Plataforma de descàrrega 



DETALL E 
Escales de mà 

A. ESCALES DE MÀ 
1.	 Punt de recolzament 
2.	 Esglaons engalavernats 
3.	 Travesser d'una sola peça 
4.	 Base 
5.	 Fins a 5 m. màxim per escales simples 

Fins a 7 m. per escales reforçades 
6.	 Mínim 1 m. 

B. MECANISMES ANTILLISCANTS 
C. SUBJECCIÓ A LA PART SUPERIOR 



DETALL F 
Baranes de seguretat. Barana per escales amb suport tipus Sergent 



DETALL G

Baranes de seguretat.

Suports per baranes acoplables a puntals telescòpics




DETALL H 
Baranes de seguretat. Barana canto de forjat amb suport tipus Sergent 

A. Tipus 1

B. Tipus 2

C. Tipus 3




DETALL I 
Marquesines de fusta amb sergent 

1.	 La longitud del voladís serà de 2.50 m. 
2.	 Es recomana una separació entre mordassa de 2 m. màxim. 

Els panys de taules es muntarán saltejats solapant unes amb altres. 
3.	 Vista lateral 



DETALL J 
Xarxes Horitzontals. Amb mènsula amb sergent 

Subjectada mitjançant mènsules amb sergent. 



DETALL K 
Xarxes verticals subjectades mitjançant pals tipus forca 



DETALL K

Xarxes verticals subjectades mitjançant pals tipus forca.

Col·locació amb caixetí passant




DETALL K

Xarxes verticals subjectades mitjançant pals tipus forca.

Col·locació amb anella en cantell al forjat


A. FORCA SIMPLE. 
1. Corda perimetral trenada a la malla 
2. Malla lligada en poliamida trenada en rombe. NY/4 L100 
3. Llaç de mariner 
4. Corda de poliamida d = 10 mm. 
5. Secció 80 x 40 x 1,5 mm. 
6. Ancoratge 
7. Falca d´immobilització 
8. Enllaç encadellat. 



DETALL K

Xarxes verticals subjectades mitjançant pals tipus forca.

Detall d'anella de subjeció


A. PER ANCLATGE DE LES FORQUES DE SUSTENTACIÓ DE XARXES 
1. d 16 mm. unit a la armadura del cèrcol 
2. Encofrat de bora 
3. Doblegat posterior per a enfilar la forca 

B. PER ANCORATGE DE LES FORQUES DE SUSTENTACIÓ DE XARXES 
4. Sostre o llosa 
5. Encofrat  de bora. 
6. d 16 mm unit a l'armat del cércol. 



DETALL M. Quadre elèctric 

Zona A. Risc principal contacte indirecte. 
Zona B. Risc principal contacte directe. 
1.	 Armari de distribució general, fabricat en material aïllant. 
2.	 Línia subterrània 
3.	 Muntants 
4.	 Presa de terra 
5.	 Aïllament reforçat 
6.	 Aïllament reforçat 
7.	 Comandament de tall general, exterior 
8.	 Armari interior a l´edifici ( petita potència ) 
8.	 Armari exterior a l´edifici ( gran potència ) 
10.	 Connexió terres de protecció en espera per a l´edifici definitiu. 
11.	 Anell en el fons de l´excavació 
12.	 Conductor de protecció incorporat a les canalitzacions i cables. 
13.	 Circuit de posada a terra 
A.	 Armari de distribució protegit en l´entrada per un dispositiu diferencial de mitja 

sensibilitat retadardat per a alimentar les diferents màquines de potència exteriors a l´edifici. 
B.	 Armari de distribució protegit en l´entrada per un dispositiu diferencial de mitja sensibilitat 

retardat per a alimentar els diferents muntants. 



DETALL N 
Protecció de forats de forjats amb malla electrosoldada 

1. Malla electrosoldada en capa superior. 



DETALL O 
Bastida metàlica sobre rodes 

1. Suplement telescòpic opcional 

L = 1 / 5 H quan H sigui menor de 7,5 mts. 

L = 1 / 4 H quan H sigui superior de 7,5 mts. 

OBSERVACIONS: En els castellets de bastides mòbils les rodes disposarán d´enclavaments( mordasses o 
passadors de fixació ). 



DETALL P 
Bastida de façana 

A. PERSPECTIVA 
1. Placa 
2. Diagonal 
3. Travesser 
4. Barana 
5. Barana de cantonada 
6. Marc 
7. Plataforma 
8. Plataforma amb trapa 
9. Entornapeu 
10. Entornapeu 
11. Suplement barana 
12. Peu de barana 

B. DETALL 



DETALL Q 
Baixant de runa 

A. PERSPECTIVA 
1. FALCA 
2. PUNTAL 
E. RUNA 
B. PERFIL 
E. RUNA 



DETALL R 
Xarxes horitzontals de seguretat sota forjat, per col.locació d´encofrat. 

Xarxes de poliamida HT (alta tenacitat) industrial, amb espessors de fil que seran de no menys de 2,5 mm, 
formada per una reticula de malla de 8,5 a 9 cm. Subjectes a puntal mitjançant ganxo de gruix mínim de 8 
mm. 



   DETALL S  
   Sistema de seguretat Anticaigudes.  
 

 
 
  Elements del Sistema 
 

1. La eslinga s’utilitza per als moviments del sistema en obra 
2. Tub cònic que queda perdut en el pilar. 
3. Cos del sistema anticaigudes que gira 360º per poder treballar amb total llibertat 
4. El “bichero” es l’accessori per canviar d’ancoratge 
5. Dispositiu retràctil amb Protector. 
6. Pinça vermella. 
7. Campana protectora. 
8. Sistema d’encofrat. 



DETALL S 
Sistema de seguretat Anticaigudes. 
Montatge 

 
 

 
 
 
 

Anivellar el 
tub cònic 

Col·locació 
del sistema 

 
 
 

1. S’insereix dins el pilar de formigó un tub metàl·lic amb forma cònica per a facilitar la 
situació del sistema anticaigudes. 

2. Esperem a que el formigó hagi arribat a la seva la resistència suficient com per a 
col·locar el sistema. 

3. Introduïm el Sistema en el tub cònic i l’operari s’ancora al Dispositiu retràctil a 
traves d’un arnes de seguretat. 

4. L’operari ja esta llest per a treballar lliurement amb un radi de 6,5 metres, el que 
suposa uns 125 m2. 


	02_cambra_despres del plec.pdf
	094_ESS_COLOM_50_54
	INDEX
	1. MEMÒRIA
	2. PLEC DE CONDICIONS
	3. LLISTAT DE NORMATIVA
	4. ESTAT D'AMIDAMENTS I PRESSUPOST
	5.PLÀNOLS I GRAFICS


	04_cambra_doc_grafica_ess.pdf
	2201_LA_CAMBRA_BAS ESS (1)
	2201_LA_CAMBRA_BAS ESS (2)
	2201_LA_CAMBRA_BAS ESS (3)
	2201_LA_CAMBRA_BAS ESS (4)
	2201_LA_CAMBRA_BAS ESS (5)




