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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DE L’ANTIC 
EDIFICI DE LA TENERIA PER A EDIFICI  DOCENT I ARXIU 

COMARCAL DE L’ANOIA. 
 
 

MEMÒRIA. 
 

 
1. IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE 
 
El present projecte té per objecte definir les obres necessàries per la 
rehabilitació de l’edifici de l’antiga escola de Teneria d’Igualada, situada a la 
Plaça del Rei número 15,  amb la finalitat d’ubicar les  noves instal·lacions 
de les escoles d’adults i d’idiomes així com a seu de l’Arxiu Comarcal de 
l’Anoia. 
 
Les coordenades UTM de l’edifici són: 
 

41.578034 , 1.619677 
 

La referència cadastral de la finca és: 
 

Ref - 4940804CG8044S0001TX 
 
2. AGENTS 
 
2.1. PROMOTOR 

 
L’edifici de l’antiga escola de La Teneria és propietat de l’Ajuntament 
d’Igualada, raó per la qual és el promotor d’aquest projecte. 
 
L’Ajuntament d’Igualada va oferir la cessió de l’ús una part d’aquest 
immoble al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a 
l’efecte de que procedeixi al trasllat de les instal·lacions de l’Arxiu Comarcal 
de l’Anoia que actualment estan ubicades en l’edifici de Cal Maco situat a la 
plaça de La Creu. 
 
En l’escrit de data 5 de març de 2015, el Sr. Joan Pluma, Director General 
d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, manifestà a l’Alcalde d’Igualada, 
Sr Marc Castells, la predisposició del Departament de Cultura al trasllat de 
les seves instal·lacions a l’edifici de La Teneria. 
 
En data 9 de setembre de 2015 l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, va concedir a 
l’Ajuntament d’Igualada una subvenció per a la redacció d’aquest projecte 
bàsic i el posterior projecte executiu que inclou en el programa de 
necessitats les noves instal·lacions de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia. 
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2.2. PROJECTISTES 
 

L’Ajuntament d’Igualada, com a propietari de l’immoble,  ha assumit la 
redacció del corresponent projecte bàsic i executiu amb personal propi.  Els 
arquitectes redactors del projecte són en CARLES CRESPO VEIGAS, 
arquitecte col·legiat n.10.951/7, arquitecte municipal i Cap del Servei de 
Projectes de l’Ajuntament d’Igualada, col·legiat en el Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya. 

 
. 

 
2.3. ALTRES TÈCNICS 

 
En la redacció del projecte Bàsic han intervingut : 

 
• CARTOMON,, empresa de topografia.  
• TECNI-POU S.L, Geoprojectes, que ha realitzat l’estudi 

geotècnic. 
• APPLUS NORCONTROL S.L.U. Laboratori especialitzat per la 

comprovació de l’estructura existent.  
• PBX centre de càlcul dirigit per l’Enric Xercavins, enginyer 

especialitzat en el càlcul d’estructures. Realització de l’anàlisi i 
càlcul estructural. 

• LLIRÓ, enginyeria assessora en els aspectes del projecte de 
mesures de protecció contra incendis davant de bombers,  i els 
projectes de climatització i ventilació. 

• XAVIER MARÍN, tècnic especialista en modelatge BIM (Bulilding 
Information Modelling) 

• PERSONAL TÈCNIC DEL SERVEI DE PROJECTES I OBRES 
DE L’AJUNTAMENT D’IGUALADA 

- ÀNGEL GONZÁLEZ, enginyer tècnic:  
Instal·lacions: 

- JOSEP ALDABÓ, arquitecte tècnic:  Amidaments 
i pressupost.  

- PERE CLAVER, JOAN LLUÍS MARTINEZ, 
tècnics delineació: Dibuix.  

- MARTA MIQUEL, arquitecta tècnica: Estudi de 
Seguretat i Salut, Pla de Gestió de Residus, Pla 
de Control de Qualitat.  

• A. SANDOVAL, Construcció i Reformes, ha realitzat els treballs 
de paleta necessaris per a l’obtenció de les dades constructives i 
estructurals bàsiques de l’edifici.  
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3. PROJECTE BÀSIC I PROJECTE EXECUTIU 
 

Com a promotor, i d’acord amb el calendari inicial de redacció dels 
projectes, l’Ajuntament d’Igualada va redactar en data del mes de gener de 
2016, un PROJECTE BÀSIC DE REHABILITACIÓ DE L’ANTIC EDIFICI DE 
LA TENERIA PER A EDIFICI  DOCENT I ARXIU COMARCAL DE L’ANOIA  
 
En data de 15 d’abril de 2016 la Secció de Supervisió i Seguiment de 
Projectes de la Direcció de Serveis del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, va emetre un informe de revisió del projecte 
bàsic esmentat. 
 
Aquest projecte bàsic, redactat al  mes de gener, no ha estat aprovat per 
cap òrgan administratiu. 
 
El present projecte bàsic i executiu recull, en la mesura possible, les 
observacions al projecte bàsic incloses en  l’informe de revisió de projectes 
que va emetre el Departament de Cultura, i desenvolupa les 
determinacions del projecte executiu adaptat a aquesta revisió del projecte 
bàsic inicial. 
 
Es presenta així com un document complert susceptible de ser tramitat   
pels òrgans competents de cadascuna de les Administracions implicades 
en el projecte. 

 
 
 

4. REQUISITS NORMATIUS 
 
4.1. Compliment de la LOE i el CTE 

 
Serà d’aplicació per al present projecte la Ley 8/1999, de Ordenación de la 
Edificación (en endavant LOE), ja que en el seu article 2 hi diu que aquesta 
és aplicable al procés de l’edificació entès com l’acció i el resultat de 
construir un edifici de caràcter permanent públic o privat. En l’article 3 de la 
mateixa llei s’estableixen els requisits bàsics que han de complir els edificis 
i els seus projectes per a garantir la seguretat de les persones, el benestar 
de la societat i la protecció del medi ambient. 
 
D’acord amb l’article 3.2. de la mateixa LOE s’especifica que el Codi Tècnic 
de l’Edificació (en endavant CTE) serà el marc normatiu que estableix les 
exigències bàsiques de qualitat dels edificis i les seves instal·lacions, de 
manera que permet el compliment dels anteriors requisits bàsics. Tot i que 
s’afegeix que les exigències que el CTE estableix poden ser completades 
amb les exigències d’altres normatives dictades per les administracions 
competents. 
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D’acord amb l’article 2 de la LOE s’estableix que entre els usos d’aplicació, 
el DOCENT, és el que correspon preferentment a l’edifici que ens ocupa. 
Per al CTE en la classificació dels edificis i de les seves zones s’atendrà 
allò que disposa aquest article, tot i que en determinats casos, en els 
Documents Bàsics del CTE, es classifiquen els edificis i les seves 
dependències d’acord amb les característiques específiques de l’activitat a 
la que han de dedicar-se, amb la finalitat d’adequar les exigències bàsiques 
als possibles riscos associats a les esmentades activitats. 
 
Compliment de la normativa de funcionalitat 
 
El present projecte proporcionarà les prestacions establertes en la LOE per 
tal de complir amb els requisits de funcionalitat (d’utilització, d’accessibilitat 
i d’accés als serveis de telecomunicacions, audiovisuals i d’informació) 
expressats en l’article 3.1.a de la LOE. 
 
Pel que respecta als requisits d’utilització complirà amb els criteris 
funcionals que s’estableixen en els documents de programa funcional 
inclòs en els annexos d’aquesta Memòria.  

. 
Pel que fa a l’accessibilitat complirà també amb la normativa específica 
sectorial, com és el cas del Codi d’Accessibilitat de Catalunya (Compliment 
Llei 20/91 i Decret 135/ 1995 d’accessibilitat) i la part corresponent del 
Document Bàsic de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat (DB-SUA) del 
CTE., permetent a les persones amb mobilitat o comunicació reduïdes 
l’accés i circulació per l’edifici. 
 
Pel que fa a les telecomunicacions complirà amb la normativa específica 
del sector; entre d’altres, amb la Llei 1/98 i el RD Llei 401/2003, per tal de 
facilitar l’accés als serveis de telecomunicació, audiovisuals i informació 
d’acord amb el que preveu la normativa específica. L’edifici comptarà dels 
elements apropiats per facilitar els serveis postals. 

 
Compliment de la normativa de seguretat i habitabilitat 
 
El present projecte complirà amb els requisits bàsics de l’edificació de 
seguretat i habitabilitat expressats en el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), 
d’acord amb allò que estableix la Llei d’Ordenació de l’Edificació (en 
endavant, LOE) en els seus articles 3.1.b i 3.1.c. 
 
Pel que fa als requisits de seguretat proporcionarà les prestacions 
establertes en el CTE en referència a la seguretat estructural (DB-SE), 
d’acord amb l’article 10 de la Part I del CTE, a la seguretat en cas d’incendi 
(SI), d’acord l’article 11 de la Part I del CTE i a la seguretat d’utilització i 
accessibilitat (DB-SUA), d’acord amb l’article 12 de la Part I del CTE. 
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Pel que fa a l’habitabilitat donarà compliment a les exigències establertes 
en el CTE en referència a la salubritat (DB-HS), a la protecció enfront del 
soroll (DB-HR), i a l’estalvi d’energia (DB-HE), d’acord amb l’article 13 de la 
Part I del CTE. 
 
Pel que fa a l’estalvi d’energia (HE) també es donarà compliment al Decret 
d’Ecoeficiència de la Generalitat de Catalunya i al RITE. 

 
4.2. Compliment de la normativa urbanística 
 
Es d’aplicació el Pla General d’Ordenació Urbana (en endavant PGOU), 
que va ser aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, 
l’any 1986, així com les modificacions puntuals efectuades amb 
posterioritat recollides en el Text Refós del Pla General d’Ordenació, 
aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el dia 15 de 
juny de 2005.  
 
4.3. Normativa aplicable 
 
En el present projecte s’observen les normes vigents de la construcció, 
d’acord amb el Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): 
"Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación". 
 
El projecte donarà compliment al conjunt de normatives tècniques d’àmbit 
estatal, autonòmic i local. El conjunt de normatives tècniques que donen 
compliment als diferents Documents Bàsics del CTE estan referenciades 
en diversos apartats d’aquesta Memòria. En l’apartat NORMATIVA 
APLICABLE de la present Memòria s’adjunta un llistat de les normes 
vigents aplicables sobre construcció que es consideraran en el present 
projecte, d’acord amb el CTE, i que també es tindran en compte durant la 
fase d’execució de l’obra. Degut a l’ampli abast del CTE, aquest és 
referència tant en l’àmbit general com en cada tema indicant el document 
bàsic o la secció del mateix que li és d’aplicació 
 
A més, els productes de construcció (productes, equips i materials) que 
s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció de l’ús previst, 
duran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de 
productes de construcció, transposada pel RD 1630/1992, de desembre, 
modificat pel RD 1329/1995. En aquest sentit, les reglamentacions recents, 
com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que 
en molts casos estableixen requisits concrets que caldrà omplir i justificar 
en fase d’obra. 
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5. RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I 
PROJECTES PARCIALS. 

 
El present projecte executiu incorpora en la seva documentació tots els 
projectes  que han sigut redactats per diversos col·laboradors. 
 
Aquest apartats redactats per diferents col·laboradors dels tècnics 
redactors són: 
 

• PBX, Centre de Càlcul. Empresa especialitzada en el càlcul 
d’estructures associada a ACE, Associació Consultors d’Estructures, 
ha realitzat els documents següents inclosos en els annexes 
d’aquesta memòria: 

 Memòria de Solidesa de l’Estructura Actual. 
 Memòria i Càlcul estructura Projecte Executiu. 

També s’han elaborat per part d’aquesta empresa els plànols, detalls 
constructius de les estructures previstes i l’estat d’amidaments i 
pressupost. Tots aquests documents no s’han tractat com un 
projecte complementari sinó que s’han incorporat en la 
documentació del Projecte Executiu. 
 

• LLiró Enginyeria ha realitzat els documents següents inclosos en 
els annexes d’aquesta memòria: 

 Estudi de Prevenció i Seguretat en Matèria d’Incendis.  
 Estudi i Càlcul de Necessitats Tèrmiques en 

Calefacció, Climatització i Ventilació. 
 Certificació d’Eficiència Energètica de l’Edifici. 

 
També s’han elaborat per part d’aquesta empresa els plànols i l’estat 
d’amidaments i pressupost. Tots aquests documents no s’han tractat 
com un projecte complementari sinó que s’han incorporat en la 
documentació del Projecte Executiu. 

  



 

 10 

6. INFORMACIÓ PRÈVIA 
 

6.1. ANTECEDENTS DE LA CONSTRUCCIÓ DE L’EDIFICI. 
 

Al mes d’agost de l’any 1949 l’Ajuntament d’Igualada va fer cessió d’un 
solar de superfície 845,77 m2 a la Delegació Nacional de Sindicats per 
destinar-lo a la construcció de L’Escola Superior Industrial d’Adoberia. 
 
Sobre una part d’aquest solar havia estat ubicat l’antic Hospital d’Igualada i 
la capella de Sant Bartomeu fins al seu trasllat, a l’any 1845, a l’edifici del 
passeig Verdaguer. 
  

    
 
El projecte de construcció del nou edifici va ser redactat pels arquitectes 
Buenaventura Bassegoda i José Antonio Coderch de Senmenat.  
 

             
 

Les obres de construcció del nou edifici varen començar el dia 25 de juliol 
de 1951  A l’any 1955 es començà a equipar l’edifici amb maquinària i a 
l’any 1956 es començaren a adobar pells però, no fou fins al febrer de 
1958, que s’inaugurà oficialment el curs a l’Escola. 
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L’edifici de la Teneria ha estat funcionant en el seu destí docent original fins 
a l’any 2014 en que l’activitat de l’Escola d’Enginyeria d’Igualada es 
traslladà a unes noves instal·lacions situades en l’avinguda. del Pla de la 
Massa.  
 
A l’any 2015 la Generalitat de Catalunya va cedir a l’Ajuntament d’Igualada 
la propietat del terreny i de l’immoble. 
 
A l’estiu de l’any 2015, l’Ajuntament d’Igualada ha procedit a l’arranjament 
provisional de una part de la planta semisoterrani i de la planta baixa de 
l’edifici amb l’objecte d’ubicar l’Escola d’Adults, CFA Anoia, de la 
Generalitat de Catalunya. Aquest espais estaran ocupats provisionalment 
per aquest servei d’escola fins al començament de les obres que defineixen 
aquest projecte. 
 
En l’actualitat la resta de l’edifici està desocupat i  sense ús concret. 
 
 
6.2. CONDICIONANTS I CARACTERÍSTIQUES DE L’ENTORN 
 
L’edifici està situat en el número 15 de la Plaça del Rei d’Igualada, a la que 
dona la façana i per la que te l’accés  principal l’edifici. També disposa 
d’accessos a través dels dos carrers laterals, carrers Concepció i Sant 
Bartomeu,  als que també dona façana. 
 
La plaça del Rei és un dels nodes principals de comunicació de la ciutat 
tant des del punt de vista de la mobilitat dels vehicles privats i del transport 
públic,  com des del punt de vista dels vianants.  
 
És el límit exterior de les antigues muralles que encerclaven el nucli històric 
al que s’arribava, a través del portal de Soldevila, pel  Camí Ral, actualment 
el carrer de la Soledat. 
 
La configuració de la plaça actual és doncs el resultat d’una voluntat 
urbanística de crear un espai significatiu de la ciutat a través de nombroses 
actuacions que han suposat, al llarg dels segles, l’enderroc d’antigues 
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edificacions com una antiga caserna d’infanteria o la del propi antic hospital 
i la seva capella. 
 

   
 
A l’any 1832 es va inaugurar l’escultura del Rei Neptú per a commemorar 
l’arribada de les aigües a la Ciutat des de l’Espelt. Va ser realitzada, en estil 
neoclàssic,  per l’escultor mataroní Damià Campeny i Estany. 

 

   
 

El nucli històric de la ciutat s’ha convertit, en els darrers anys, en una zona 
de vianants amb una gran concentració comercial i d’activitat de la ciutat 
per la qual cosa la Plaça del Rei ha esdevingut  en un dels punts d’entrada 
a aquest nucli. 
 
Des del punt de vista de l’activitat ciutadana és doncs un dels llocs 
emblemàtics de la ciutat. Per una banda completa la circumval·lació dels 
vianants al voltant del nucli antic i és un punt significatiu de penetració. Per 
altra banda, des del punt de vista del  transport privat, el carrer de la 
Soledat és una via de penetració al centre la ciutat i dona accés pel nord  a 
les Rambles i per la part sud al passeig de les Cabres a on es troba 
l’aparcament públic soterrat més cèntric de la ciutat.  
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Des el punt de vista del transport públic són dues les línees del autobusos 
urbans que tenen parada a la plaça del Rei i concretament davant de la 
façana principal de l’edifici de la Teneria. 
 
La plaça està perfectament urbanitzada i, al davant de les edificacions, es 
disposen de tots el serveis urbanístics i de subministrament propis del sòl 
urbà consolidat. 

 
 

6.3. DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI EXISTENT 
 
Com s’ha dit anteriorment la construcció de l’edifici de l’Escola de Teneria es 
va iniciar a l’any 1951 es va inaugurar oficialment a l’any 1858. És un 
projecte signat i dirigit pels arquitectes Buenaventura Bassegoda i José 
Antonio Coderch de Senmenat. 
 
Es tracta d’un edifici construït bàsicament amb parets de fàbrica de totxo 
massís i sostres a base jàsseres de  formigó armat de gran cantell i 
entrebigats de voltes catalanes de totxo. 
 
L’any 1947 l’arquitecte  Buenaventura Bassegoda, coautor del projecte,  va 
publicar un estudi sobre la utilització, càlcul, i construcció de les voltes 
catalanes. La construcció de la Teneria segueix les pautes i els criteris 
d’aquest estudi teòric. 
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En els plànols d’informació d’aquest projecte estan reflectides les 
característiques geomètriques i constructives de l’edifici. 
 
Els plànols 3,4 i 5 corresponen a les diferents plantes de distribució. El 
plànol 7 reflecteix els diversos tipus d’estructures amb indicació de murs i 
sostres. Els plànols 8 i 9 corresponen a la representació de façanes i 
seccions de l’estat actual.  
 
És un edifici que consta d’un planta semisoterrani,  que te un accés a peu 
pla des del carrer de la Concepció, una “planta baixa”, que te l’accés 
principal de l’edifici per la plaça del Rei,  i que està aixecada 2,70 m sobre 
la cota de la voravia d’accés des de la plaça. Te igualment dues plantes pis 
i una planta sotateulada, que en la façana de la plaça del Rei s’aixeca per 
formar una torre representativa de l’immoble.    
 

       
 
Com s’ha dit anteriorment a la planta baixa s’accedeix  des de la cota de la 
voravia per dues escales exteriors simètriques a l’entrada principal i 
paral·leles a la façana. Escales  que estan situades fora de l’alineació de la 
façana de l’edificació. 
 
La situació de la cota de la planta baixa, les escales d’accés fora de l’edifici 
i la manca d’ascensor interior, fan que l’edifici no sigui accessible i 
representa una de les principals dificultats a l’hora de adaptar-lo a la 
normativa actual d’un edifici d’ús públic representatiu d’uns equipaments 
públics importants per la ciutat i la comarca. 
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La planta semisoterrani està situada a 1,10 m per sota de la cota mitja de la 
voravia de la plaça del Rei i te una entrada a l’extrem de la finca pel carrer 
de la Concepció. Aquesta entrada era l’accés de vehicles, maquinària i de 
servei de l’antiga escola de Teneria. Aquest accés originàriament es 
produïa mitjançant una rampa entre l’entrada i la cota de la resta de la 
planta  
 
L’entrada del carrer Concepció  ha estat recentment remodelada per la 
ubicació temporal de l’escola d’adults i s’ha enrasat la cota del paviment de 
l’ala sud d’aquesta planta soterrani  amb l’entrada des del carrer 
Concepció. 
 
Així doncs l’edifici disposa de dos façanes laterals,  a part de la principal de 
la plaça del Rei que està orientada  a l’est. Disposa doncs d’una façana 
nord amb front al carrer de Sant Bartomeu i una façana sud amb front al 
carrer de la Concepció.  
 
El límit oest de la finca és una paret mitgera amb la resta de les 
edificacions de l’illa. 
 
L’edifici es desenvolupa al voltant d’un gran pati central en les plantes 
baixa, primera i segona. La planta semisoterrani ocupa la totalitat de la 
parcel·la. La planta coberta abasta igualment tota la parcel·la deixant 
entrades generoses de llum al pati central amb la introducció d’una 
claraboia de vidre integrada al llarg de la coberta. 

    
Al voltant del pati es troben les escales, i els corredors d’accés a les aules 
o altres sales d’ús docent que sempre tenen il·luminació i ventilació a 
través de les tres façanes exteriors de l’edificació. Aquest és l’esquema 
d’organització que es repeteix a totes les plantes. 
 
L’edifici disposa de tres escales de comunicació entre les diverses plantes.  
 
A planta baixa, i en el vestíbul de la plaça del Rei, es troba l’escala principal 
que uneix la planta baixa, la primera i la segona. Es tracta d’una escala 
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oberta de 1,17 m d’amplada i amb uns graons de 17 cm d’alçada i 27 cm 
d’estesa. 
 

 
 

Aquesta escala dona accés a la planta primera en un vestíbul que dona 
front a la plaça del Rei a través de  tres obertures de  balcons monumentals 
amb una ornamentació de façana amb motius clàssics de columnes i 
frontons.  
 
 

    
 

  
La segona de les escales és la que parteix de l’entrada del carrer de la 
Concepció i comunica la planta semisoterrani amb totes les plantes excepte 
la planta sotateulada.  
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Aquesta escala discorre paral·lela a un muntacàrregues, actualment en 
desús, i és la què, en la part superior,  dona accés a la maquinària d’aquest 
elevador.  
 
La tercera de les escales comunica les diverses plantes, excepte la 
semisoterrani. Aquesta escala és l’única que te accés a l’espai sotateulada, 
i dona directament sortida al carrer de Sant Bartomeu al costat de la paret 
mitgera amb la finca veïna. És doncs una escala exclusivament de servei i 
de sortida d’emergència de les diverses plantes. L’accés pel carrer també 
serveix d’accés a l’estació transformadora de Fecsa Endesa que es troba 
en la planta semisoterrani de l’edifici.  
 

 
 
Aquestes segona i tercera escales són paral·leles però no es comuniquen 
entre elles. L’amplada és de 0,90 i 0,80 m respectivament. 
 
La planta semisoterrani

 

 estava dedicada a la col·locació de maquinària 
pròpia del procés d’adob de la pell i sobretot la part humida del procés que 
correspon als primers treballs del curtit. En aquesta planta semisoterrani 
també trobem  un espai a on hi ha el transformador de Fecsa Endesa i la 
caldera de gasoil de l’edifici.   
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Aquesta planta ocupa la totalitat de la superfície de la parcel·la, inclús la 
part del pati central que en les plantes superiors és lliure. La superfície útil 
d’aquest planta és de 745,16 m2 i la construïda és de 848,00  m2. 
 
Els espais d’aquesta planta són diàfans limitats per l’estructura portant de 
fàbrica de totxo massís i coberts per grans voltes catalanes per afavorir la 
continuïtat. 
 
La planta baixa

 

 repeteix el mateix esquema de la planta inferior però 
originàriament no estava construït el pati central que era el patí d’esbarjo i 
de jocs del alumnes. És a finals dels anys 90 que es va cobrir el pati central  
a nivell d’aquesta planta, i es va convertir en una sala d’actes.  

Aquesta sala d’actes coberta amb una estructura lleugera a base de bigues 
metàl·liques boyd que sustenten un cel ras de plaques registrables i els 
conductes de climatització que queden vistos per la part superior del pati. 
 

 
A la resta d’aquesta planta baixa, a la que s’accedeix des del vestíbul 
general de la plaça del Rei,  els espais perimetrals al  patí central 
constituïen espais diàfans en els que originàriament s’havia instal·lat la 
maquinària d’acabats del procés del curtit de la pell. Com a la planta 
anterior els sostres d’aquesta planta estan formats principalment per bigues 
de formigó armat de gran cantell i voltes a la catalana. 
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La superfície útil d’aquesta planta baixa, sense comptar la sala d’actes, és 
de 628,29 m2. La superfície construïda es la totalitat de la parcel·la que 
com en la planta inferior és de 848,07 m2. La superfície de la sala d’actes, 
que correspon amb la superfície del pati interior, és de 122,78 m2. 
 
 
La planta primera

 

 repeteix el mateix esquema que la planta inferior deixant, 
en aquest cas, el pati interior lliure. Aquesta planta està distribuïda en aules 
en les ales nord i sud a les que s’accedeix pel corredor perimetral al pati 
interior i que parteix d’un  vestíbul de planta amb façana a la plaça del Rei. 

 
 

 
 

 
 

 
 

El sistema constructiu de murs i sostres d’aquesta planta és el mateix que 
les plantes inferiors. 
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La superfície útil de la planta primera és de 588,51 m2 i la superfície 
construïda és de 715,73 m2. 
 
 
La planta segona

 

 havia sigut la planta dedicada a laboratoris per la qual 
cosa te unes solucions  constructives diferents e les plantes inferiors. 

La distribució de l’ala sud és semblant a la planta inferior amb un corredor 
al costat del pati interior i laboratoris a façana. La distribució de l’ala nord fa 
desaparèixer el mur de carrega que forma el corredor i aconsegueix 
d’aquesta manera espais més grans de la façana del carrer Sant Bartomeu 
per una banda i al pati interior per l’altre. 
 

 
 
 
En aquest cas  les voltes dels sostres tenen una menor amplada i les 
jàsseres de formigó estan més juntes. 
 
En aquesta planta encara es conserven els taulells dels laboratoris que són 
d’obra amb un recobriment d’enrajolat ceràmic blanc. 
 
La superfície útil de la planta segona és de 588,51 m2 i la superfície 
construïda és de 715,73 m2 
 
La planta sotateulada 

 

 és una planta lliure,  ventilada, que te la consideració 
de golfa, en les ales laterals nord i sud del carrer de Sant Bartomeu i del 
carrer de la Concepció. En aquestes dues ales la coberta és a dues aigües 
paral·leles a les façanes. Interiorment la coberta està formada per uns murs 
de fàbrica de totxo perpendiculars a façana, amb el coronament seguin els 
dos pendents de la coberta i amb un arc central que facilita la diafanitat de 
la planta. 
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Sobre d’aquest murs es recolzen biguetes autorresistents de formigó armat 
sobre el que hi ha una solera formada per un encadellat ceràmic sobre el 
que es recolza l’acabat de teula àrab ceràmica. 
 
En aquesta planta, a la part amb front a la plaça del Rei, s’aixeca una torre 
representativa, coberta a quatre aigües,  de planta quadrada i de gran 
alçada de sostre, disposa en el seu interior d’un gran dipòsit cilíndric 
d’aigua de uns 20.000 l de capacitat i que tenia la funció de magatzematge  
pel procés humit del curtit de la pell. 
 

             
 
   
La coberta d’aquesta torre està formada per una estructura d’encavallades 
de formigó armat i atirantades amb rodons de ferro semblants a les 
existents en l’estructura de coberta del pati central de l’edificació. 
Superiorment està acabat a la manera de la resta de la coberta amb un 
encadellat ceràmic i coberta de teula àrab ceràmica. 
  
En tots els casos de cobertes les canals de recollida d’aigües pluvials són 
ocultes per sobre del ràfec. 
 
En el cas del pati central de l’edifici, aquest està cobert amb una estructura 
formada per encavallades de formigó armat recolzades i atirantades als 
murs laterals  amb tensors a base de rodons metàl·lics. 
 
 



 

 22 

   
 
Sobre d’aquestes encavallades una part està coberta amb vidre translúcid 
armat, que està col·locat sobre unes corretges de formigó armat en forma 
de T,  i  l’altre  part està coberta igualment amb unes corretges de formigó 
però en aquest cas el material d’acabat de la coberta són plaques de 
fibrociment. 
 
Les façanes

 

 estan composades amb un ordre clàssic que es pot evidenciar 
en l’alçat vertical  de l’edifici i que queda en evidencia amb la presència 
d’una base de pedra, un desenvolupament de dues plantes en totxo vist i 
una coronació formada per un gran ràfec en el que s’integren les 
ventilacions de la planta sotateulada.  

 
Efectivament la façana es desenvolupa en un basament de pedra que està 
acabat amb un aplacat de pedra sorrenca de color beix que agafa les dues 
plantes inferiors. La planta semisoterrani està diferenciada per uns carreus 
de grans dimensions amb un acabat en encoixinat rústic en el que queden 
macades i refoses les juntes horitzontals entre carreus. 
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Amb la mateixa per pedra, però amb un acabat buixardat fi, està acabada 
la part de basament de l’edifici que correspon a la planta baixa. En aquest 
cas també queden marcades  i refoses  les juntes horitzontals dels carreus.  
 
Entre la planta baixa de pedra i el desenvolupament de les plantes primera 
i segona, que són de totxo vist, s’estén al llar de les tres façanes una 
imposta de pedra. 

 
 

 
 
 

El ràfec de la teulada està aixecat 1,50 m per sobre del nivell de l’obra vista 
de les façanes. Aquest espai està arrebossat i pintat i en ell estan 
encastades unes peces ceràmiques de ventilació del la golfa  sotateulada. 
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6.4. SITUACIÓ URBANÍSTICA 
 

 
x 

 
En el text refós del Pla general d’Igualada la parcel·la on es troba l’edifici 
està inclosa en el sòl urbà amb la classificació de 3a. Sistema d’equipament 
públic docent. 
 
La normativa aplicables és la següent: 

 
- Ús docent 
- Ordenació segons alineació de vial. 
- Ocupació total de la parcel·la 
- Alçada reguladora; 

- Carrer Concepció: PB+4. A.R. 19,60 m 
- Carrer Sant Bartomeu PB+3 A.R. 18,40 m. 

 
Des del punt de vista urbanístic l’edifici actual consta planta baixa més tres 
plantes amb front al carrer de la Concepció i planta baixa més dues plantes 
pel carrer de Sant Bartomeu. En aquest darrer carrer l’edifici disposa d’una 
planta que te la condició de soterrani. 
 
 
6.5. CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY I ESTUDI GEOTÈCNIC 

 
Previ a la realització del projecte bàsic l’Ajuntament d’Igualada va contractar 
a l’empresa d’assessorament geològic i tècnic TECNI-POU S.L. per realitzar 
un estudi de camp i un informe sobre: 
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• Anàlisi del context geològic de la zona per tal d’identificar els 
possibles processos geològics que poguessin afectar l’obra. 

• Perfil litològic del subsòl fins a una fondària d’influència del bulb de 
tensions de la l’actuació prevista. 

• Naturalesa i característiques geomecàniques de les diferents unitats 
litoestratigràfiques definides. 

• Profunditat i tipus de fonamentació més adequada per l’actuació 
prevista. 

• Capacitat portant i tensions admissibles a diferents fondàries i 
assentaments previsibles. 

• Fondària del nivell freàtic si es detecta en la fondària investigada. 
• Excavabilitat dels materials, i altres recomanacions constructives. 

 
Durant el mes d’octubre de 2015 l’empresa va realitzar els treballs de camp 
i va emetre, al mes de desembre, el corresponent informe. 
 
En l’ ANNEX 2.1  d’aquest projecte s’adjunta l’Estudi Geotècnic realitzat 
per l’empresa d’assessorament geològic i tècnic “Tecni-Pou S.L. geo-
projectes”. 
 
De les determinacions resultants de l’estudi geotècnic es comprova que els 
fonaments de l’edifici, que són de formigó ciclopi, estan encastats en la 
capa A2 corresponent a l’argila gris- verdosa- blavosa que te una càrrega 
admissible de 4 Kg/cm2. 
 
En l’estudi geotècnic, es planteja l’heterogeneïtat dels materials de replè de  
les soleres de la planta baixa i, atès l’estat de càrregues pel nou ús d’arxiu,  
es proposa la substitució d’un gruix de 30-40 cm, per dessota del paviment 
actual, per una nova subbase granular. 
 
Amb les dades d’aquest estudi s’estima suficient per tenir coneixement de 
la naturalesa i característiques geomecàniques dels materials del subsòl 
del projecte de rehabilitació per canvis en l’estat de càrregues i millora de 
l’accessibilitat de l’edifici de l’antiga Teneria, de conformitat a les 
especificacions i requeriment de l’estudi d’avaluació geotècnica segons 
prescripcions del CTE, DB –SE C Fonaments. 
 
Aquest estudi ha servit de base per la comprovació de l’estabilitat de la 
fonamentació del projecte i la seva viabilitat de transformació adaptada a 
les normatives de seguretat estructural actuals. 
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6.6. ESTUDI ESTRUCTURA EXISTENT 
 

Com s’ha dit anteriorment la construcció de l’edifici de l’Escola de Teneria es 
va iniciar a l’any 1951 es va inaugurar oficialment a l’any 1858 i és un 
projecte signat i dirigit pels arquitectes Buenaventura Bassegoda i José 
Antonio Coderch de Sentmenat. 
 
S’ha buscat la documentació relativa a aquest projecte (plànols, memòria, 
càlculs estructurals,etc)  però la informació que s’ha pogut obtenir és molt 
escassa i no hi ha cap document tècnic sobre les hipòtesi de càlcul de 
l’estructura, malgrat tractar-se d’una estructura singular de grans llums amb 
estructura mixta de fàbrica ceràmica i de formigó armat i que havia de 
suportar grans càrregues i vibracions  per la maquinària que s’havia 
d’instal·lar-se. 
 
Per aquesta raó, i a l’efecte de conèixer les característiques de partida de 
l’estructura de l’edifici existent, i per validar igualment  la viabilitat tècnica i 
econòmica del projecte amb dels nous espais que s’introdueixen com són els 
locals d’arxiu, es va procedir  a l’encàrrec d’un estudi exhaustiu de les 
condicions de partida de l’estructura de l’edifici existent. 
 
Efectivament amb aquest objectiu l’Ajuntament d’Igualada va encarregar,  en 
el mes d’octubre de 2015, un estudi de l’estructura existent a l’empresa 
APPLUS NORCONTROL, especialitzada en aquest tipus de treballs.  
 
En l’ ANNEX 2.2  de la Memòria d’aquest projecte s’adjunta l’Estudi 
Estructura Existent realitzat per APPLUS i que ha servit de base per fer un 
primer estudi sobre l’estat actual de l’estructura de l’edifici, la seva viabilitat i 
capacitat d’adaptació als nous espais així com la base per garantir la 
solidesa d’aquesta estructura actual. 

 
 
 

6.7. MEMÒRIA DE SOLIDESA DE L’ESTRUCTURA  ACTUAL. 
 

En base als dos estudis anteriors (geotècnic i estructural), l’Ajuntament 
d’Igualada va encarregar un primer estudi de solidesa de l’edificació actual i 
de la seva viabilitat en quan a la transformació prevista en el projecte a 
l’empresa PBX, Centre de Càlcul, representat pels senyors Enric i Josep 
Xercavins, ambdós enginyers especialitzats en el càlcul i construcció 
d’estructures. 
 
En l’ ANNEX 2.3 d’aquesta Memòria, s’analitza la solidesa de l’estructura 
actual en base als resultats de l’estudi de l’empresa Applus i  s’explica d’una 
manera més detallada la interpretació en quan a l’estudi geotècnic i les 
previsions d’actuacions a desenvolupar en el projecte executiu.  
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Com a resum d’aquest annex es transcriu a continuació les conclusions de 
PBX en quan a la solidesa de l’estructura actual: 
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En aquest primer estudi de solidesa també es donaven unes primeres  
solucions constructives a aplicar en cada cas, que s’han desenvolupat 
detalladament en el present projecte executiu i que són  les següents: 
 
PLANTA BAIXA: 
 
En aquesta planta s’enderrocaran els forjats de la planta d’entrada actual i 
les escales existents. En el plànol que s’adjunta a continuació es grafien els 
tipus de forjat que es modificaran en aquesta planta. 
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PLANTA PRIMERA 
 
 
El reforç estructural de la planta primera es proposa efectuar-lo amb un 
recrescut de 23 cm a la zona del dipòsit D. Les solucions constructives 
d’aquesta planta són les següents: 
 
 

 
 
El gruix del recrescut d’aquesta part del dipòsit D serveix per fer un 
recrescut general de la planta que s’aprofita, en els altres espais, per a 
col·locar us sistema de calefacció per terra radiant, l’estudi del qual està 
desenvolupat en l’apartat corresponent d’instal·lacions de climatització. 
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PLANTA SEGONA I TERCERA 
 
 
Les propostes constructives que es preveuen en aquestes plantes són les 
següents: 
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PLANTA QUARTA I COBERTA 
 
Les propostes constructives que es preveuen en aquestes plantes són les 
següents:
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7. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
 

7.1. ÀMBIT DEL PROJECTE 
 
L’àmbit del projecte és la totalitat de l’edifici que ocupava l’antiga escola de 
Teneria i que consta d’una planta semisoterrani, tres plantes més i una 
planta sotateulada. La superfície total construïda de l’edifici actual sobre el 
que s’actua és de  3.127,46 m2 en les plantes semisoterrani, baixa, primera i 
segona. També s’actua sobre la totalitat de la planta sotateulada de 715, 73 
m2 de superfície. 

 
 

7.2. PROGRAMA FUNCIONAL DEL PROJECTE 
 

L’objectiu del projecte és donar resposta a tres necessitats d’espais que 
actualment te la ciutat en quan a equipaments públics i que són: 
 
 Arxiu Comarcal de l’Anoia. (ACAN) 
 Escola Oficial d’Idiomes d’Igualada (EOI) i Escola d’Adults CFA. 

Anoia. 
 

Ateses les característiques de l’edificació existent, que ha tingut un ús 
docent però lligat a uns ensenyaments de caire industrial en el que eren 
necessaris grans espais lliures per a la col·locació de maquinaria pesada, és 
que el desenvolupament dels usos previstos en els tres programes 
funcionals abans esmentats,  són compatibles amb les modificacions pròpies 
i raonables per  l’adaptació al programa i a les normatives de construcció 
actuals. 
 
En el cas  de les escoles oficial d’idiomes (EOI) i adults (EFA) s’ha previst 
que aquestes ocupin les plantes segona i tercera cadascuna d’elles 
respectivament i fent complementarietat en l’ús dels espais d’aules entre 
elles en funció dels horaris.  
 
El programa d’aquestes escoles s’ha adaptat a les distribucions i necessitats 
espacials de l’edifici existent en aquestes dues plantes. 
 
Són programes semblants per la qual cosa la previsió d’espais és la mateixa 
en cadascuna de les plantes. 
 
En quan al programa funcional i de necessitats de l’Arxiu Comarcal de 
l’Anoia ACAN, en l’ ANNEX 2.5  d’aquest projecte es reprodueix el document  
“Programa Funcional per a la Construcció o Rehabilitació d’un Espai per 
l’Arxiu Comarcal de l’Anoia” elaborat per la Direcció General d’Arxius, 
Biblioteques, Museus i Patrimoni del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. 
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En aquest document s’analitzen d’una manera detallada la situació actual de 
la instal·lació a l’edifici de Cal Maco situat a la plaça de La Creu, i es donen 
els criteris generals de funcionament, necessitats d’espai, de construcció i 
d’instal·lacions que ha de complir el nou edifici. 
 
El present projecte dona resposta a totes aquestes necessitats tenint en 
compte les limitacions normals que provoca, per una banda la ubicació en un 
entorn consolidat en quan a urbanització i edificació, i per un altre banda les 
limitacions que comporta situar-se sobre un edifici existent i que data dels 
anys 50. 
 
 
7.3. CRITERIS BÀSICS DEL PROJECTE 

 
Els criteris bàsics pel desenvolupament del projecte són: 
 

• Manteniment del caràcter general en quan a volumetria i la 
composició de l’immoble.  
 
Es te en compte que es tracta d’una edificació que, malgrat no estar 
en el catàleg d’edificis amb especials valors patrimonials de la ciutat, 
si que és un referent en quan a la imatge d’un dels edificis 
paradigmàtics d’un moment de la història d’Igualada,  projectat i 
construït per dos arquitectes de reconegut prestigi. 
 

• Donar a l’edifici una nova presència exterior  lligat al nou ús públic de 
l’Arxiu Comarcal i la seva presència en l’espai públic de la plaça del 
Rei.  
 
Amb l’’eliminació de les escales exteriors, la recuperació de la planta 
baixa a nivell de la Plaça com a punt d’accés principal  i l’obertura del 
pati interior relacionant-lo amb la façana, es pretén donar una nova 
organització que faci més amable i visible l’edifici pels usuaris i el 
ciutadà en general. 
   

 
7.4. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE 
 
El projecte manté l’edificació actual en la seva totalitat i modifica d’una 
manera substancial els accessos a l’edifici. 
 
El programa de necessitats que s’ha descrit en l’apartat anterior es 
desenvolupa bàsicament  de la següent manera:   
 

• A la Planta Baixa, amb accés des de la plaça del Rei, es forma un nou 
vestíbul general d’entrada al públic de l’edifici tant pels usos docents 
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com per a l’ACAN. Aquest nou vestíbul de l’edifici te una continuïtat 
amb el cel obert central amb llum zenital.  Aquest és el nou espai 
representatiu de la totalitat de la nova edificació remodelada. 

 
Aquest nou espai també compren una nova escala principal, 
nomenada en el projecte escala 1, i dos ascensors que possibiliten 
l’accessibilitat total a totes les plantes. 

 
La resta de la nova planta baixa, amb entrada des del carrer de la 
Concepció, desenvolupa part del programa funcional restringit de 
l’ACAN, principalment l’accés de servei logístic, sales treball i dipòsits 
de documentació pròpia de l’arxiu comarcal. 
 
Aquesta planta te igualment un accés de sortida pel carrer de Sant 
Bartomeu  de l’escala d’emergència  de les plantes segona, tercera i 
sotateulada. Aquesta és l’escala nomenada en els plànols de projecte 
escala 3. Des de aquest mateix carrer Sant Bartomeu s’accedeix a un 
espai independitzat de la resta de l’edificació que correspon a una 
estació transformadora elèctrica propietat de FECSA- ENDESA. 
 

• La Planta Primera desenvolupa part del programa restant de l’ACAN i 
una  sala polivalent i un vestíbul general a compartir entre tots els 
usuaris de la totalitat de l’edifici. 
 
La part pública de l’ACAN te un accés per una escala exclusiva des 
del vestíbul general de la plaça del Rei i que a més dona accés a la 
sala polivalent. 

 
La part reservada al treball intern de l’arxiu te a més l’accés des del 
vestíbul de carrer de la Concepció a través de l’escala 2. En aquesta 
planta també està ubicat un dels dipòsits ordinaris de material propis 
de l’ACAN.  
 
La relació entre la planta baixa, amb entrada des del carrer 
Concepció, i la planta primera es produeix també a través d’una 
escala nomenada en els plànols de projecte com escala 2. També hi 
ha un muntacàrregues exclusiu per a ús intern de l’edifici. 
 
En el centre de l’edificació, i aprofitant el pati de llums, i lligat al 
vestíbul general de l’edifici,  es situa una sala polivalent d’exposicions, 
conferencies, etc, amb els seus serveis complementaris. 
 

•  A les Plantes Segona i Tercera es desenvolupen el programa de 
l’escola d’idiomes EOI i el de l’escola d’adults EFA, respectivament. 
 
La distribució d’ambdues plantes és igual a partir d’un vestíbul general 
de distribució, al que s’arriba per l’escala principal de la plaça del Rei i 
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dels ascensors, es dona accés a les ales nord i sud d’aules i els altres 
serveis propis de les escoles. 
 
El circuit de distribució d’aquestes plantes es comunica interiorment a 
través del pati central a on estan ubicats uns espais que donen accés 
als lavabos de planta i a una segona sortida, en aquest cas 
d’emergència,  per l’escala 3. 
 

• La Planta quarta, sotateulada, es fa accessible i utilitzable. Per una 
banda es dona accés a la torre quadrada de la plaça del Rei a través 
de l’escala principal i dels dos ascensors del vestíbul principal. Per un 
altre banda, la resta de la planta s’utilitza com a magatzem de 
documentació de l’ACAN, però en aquest cas, en els dipòsits de 
documentació, el material no estarà arxivat en armaris compactes, 
com en les plantes baixa i primera,  sinó sobre postades tradicionals 
que aprofitaran la singularitat de l’espai arquitectònic. 
 
A aquesta planta s’accedirà directament des de les dependències de 
l’ACAN de les plantes baixa i primera a través d’un muntacàrregues 
de servei i també disposarà d’una segona sortida d’emergència a 
través de l’escala d’emergència 3. 
 
En aquest nivell també es situen els espais per les instal·lacions  de  
climatització. 
 

• La Planta Coberta es manté en la seva configuració actual, procedint 
a les obres de millora d’impermeabilització i aïllament que es 
preveuen en el projecte, i modificant bàsicament els gàlibs de les 
edificacions de les escales i dels ascensors que donen accés a la 
planta quarta. En aquesta part de la coberta es col·loquen les bombes 
de calor i el grup electrogen pel subministrament elèctric 
d’emergència a l’edifici.  

 
El programa detallat de cadascun dels grups funcionals, la distribució dels 
espais i les seves característiques per planta,  es detallaran a continuació. 
 
Una de les actuacions més importants, en quan a la rehabilitació integral de 
l’edifici, és l’eliminació de les escales exteriors d’accés a la planta baixa 
actual des de la plaça del Rei, l’enderroc de l’escala principal actual i la 
construcció d’uns nous nuclis verticals de comunicació entre les diferents 
plantes. 
 
Amb aquesta operació s’aconsegueix fer accessible la totalitat de l’edificació 
d’acord amb la normativa actual i s’aconsegueix igualment l’obertura del pati 
de llums interior de l’edificació incorporant-lo a la part més pública de l’edifici, 
que és el vestíbul general, augmentant així la relació entre l’espai exterior de 
la plaça del Rei i l’espai interior de l’edifici.  
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Amb això es pretén aconseguir tres dels requeriments del programa 
funcional de l’ACAN en quan a la imatge general de l’edifici i que ha 
d’identificar un equipament que forma part de la xarxa d’arxius comarcals del 
país, i que són: 
 

 Fer l’edifici atractiu i identificable des de l’exterior i 
convidant a entrar a un vestíbul acollidor. 

 Relacionar les activitat de l’edifici amb l’exterior. 
 Relacionar visualment  l’interior i l’exterior. 

 
 

   
 

 
 
 

7.5. ÚS ARXIU COMARCAL DE L’ANOIA.  ACAN 
 
El programa funcional de l’ACAN es distribueix entre la planta baixa, la 
primera i una part de la planta quarta. 
 
En aquest programa d’arxiu s’han de distingir dos tipus d’espais: els d’ús 
públic i els d’ús restringit. 
 
Els espais d’ús públic tenen l’accés  des del nou vestíbul d’entrada de la 
plaça del Rei. Els d’ús restringit. a part de l’anterior, tenen l’accés exclusiu 
des de l’entrada que hi ha al carrer de la Concepció. 
 
La diferencia de cota en aquesta planta entre els dos accessos és de 0,88 
m. La cota d’entrada pel carrer de la Concepció està dons situada 88 cm per 
sota de l’entrada principal de la plaça del Rei. La relació interior entre els dos 
plans d’aquesta planta estan salvats puntualment per escales que només 
s’han d’utilitzar en cas d’evacuació en cas d’incendis. 
 
La formació del vestíbul principal de la plaça del Rei comporta doncs 
l’enderroc de les escales exteriors, del forjat de la planta baixa actual i 
l’enderroc de l’escala principal que tanca la comunicació entre el vestíbul i el 
pati interior de l’edifici. 
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Aquest nou vestíbul general de l’edifici tindrà una superfície  en planta baixa 
de 56,44 m2. 
 
Els nous nuclis de comunicació vertical es creen a ambdós costats d’aquest 
vestíbul. A la banda sud es proposa la formació d’una nova escala, 
nomenada escala 1, que comunica la planta baixa amb les plantes segona, 
tercera i quarta. És un nucli que te la consideració d’escala protegida. Així 
doncs aquesta escala tindrà la consideració d’escala principal per les plantes 
2ª i 3ª d’ús docent, així com els espais de planta quarta sotateulada. 
L’amplada lliure d’aquesta escala és de 1,30 m en tot el seu recorregut. Els 
graons són de 16 cm d’alçada i 30 cm d’estesa. 
 
Al costat de nord del vestíbul es situen dos ascensors que asseguren 
l’accessibilitat a totes les plantes de l’edifici. 
 
L’accés del públic a la planta primera d’Arxiu Comarcal està assegurada per 
una nova escala que només comunica el vestíbul principal amb la planta 
primera pel pati interior de l’edificació, en el que a més de l’accés al espai de 
consulta i lectura de l’Arxiu també dona accés a la sala polivalent que està 
situada també en aquesta planta primera. L’amplada lliure d’aquesta escala 
és de 1,70 m. Els graons són de 16 cm d’alçada i 30 cm d’estesa. 
 
 
 

 
 
 
Amb aquesta disposició d’accessos s’aconsegueix simplificar el control de 
funcionament dels diversos usuaris diferenciats que han de conviure en 
l’edifici i que tenen necessitats  i horaris molt diferents de funcionament. 
 
L’ACAN te un horari de dilluns a divendres, que va des de les 9 h. del matí  
fins a les 18 h. La sala polivalent, que te les funcions de sala de 
conferències, aula i sala d’exposicions, pot tenir un horari més extens en la 
jornades de treball i estar oberta al públic en general els caps de setmana i 
dies festius. 
 
Per un altre banda les escoles d’Idiomes i d’adults tenen un ús diari en el 
que l’activitat es desenvolupa més intensament a les tardes restant tancades 
duran els caps de setmana, festius i les èpoques de vacances escolars. 
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El lloc de control, situat en el vestíbul general, pot gestionar l’accés als 
diferents usos diferenciats de l’edifici controlant l’accés a l’escala de les 
plantes superiors, el control de les portes d’accés dels ascensors en les 
diverses plantes i l’accés a la zona de consulta de l’Arxiu o la sala polivalent. 
 
Aquesta distribució d’accessos ha de tendir a disminuir conflictes d’horaris i 
d’usuaris entre els diversos equipaments de l’edifici. 
 
La resta de la planta baixa, amb l’accés des de l’entrada del carrer de la 
Concepció,  està dedicada a servei intern restringit de l’ACAN. 
 
L’accés pel carrer Concepció permet l’entrada de vehicles, fins al tipus  
furgoneta,  per la descàrrega de materials propis de l’Arxiu. Des de aquest 
espai es pot comunicar amb una escala interior, exclusiva de l’Arxiu, amb 
l’espai de treball interior de la planta primera. També des d’aquest moll de 
descàrrega s’accedeix a un muntacàrregues que comunica totes les plantes 
de l’edificació. 
 
Aquest moll de descàrrega es pot doncs utilitzar puntualment per l’entrada o 
sortida de materials pesatS de les plantes escolars independentment de 
l’accés principal del públic per la plaça del Rei.  
 
A la resta de la planta baixa trobem també, després d’una primera sala de 
recepció i classificació, cinc dels dipòsits que formen part del programa 
funcional de l’ACAN, i que són: 
 
Dipòsit per a suports especials. És un espai 25,47 m2 especialment aïllat 
des del punt de vista tèrmic, estanc i lliure de camps magnètics  amb una 
temperatura constant  al voltant dels 10º C i una humitat relativa entre 45-
50%.  Aquesta sala disposarà d’un equip de climatització autònom  que 
asseguri d’una manera continua les condicions de temperatura i humitat 
requerides. També s’ha dotat a aquest dipòsit  d’un vestíbul previ pels 
l’aclimatació dels materials sensibles que es guarden. 
 
Dipòsits ordinaris. En aquesta es situen tres dipòsits ordinaris a equipar amb 
armaris compactes per a maximitzar la capacitat del mateixos. 
 
Dipòsit A. Superfície   63,04 m2 
Dipòsit B. Superfície 117,26 m2 
Dipòsit C. Superfície 147,74 m2 
 
Pel seu volum als dipòsits B i C s’accedeix a través de vestíbuls 
d’independència.  
 
Dipòsit grans formats. En aquest espai es preveu la col·locació de mobles 
arxivadors de calaixos plans de tamany DinA0. 
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Hi ha igualment es aquesta planta un magatzem de material propi de l’arxiu i 
un espai tècnic pel magatzematge de les bombones de l’agent extintor 
d’incendis dels dipòsits d’arxiu. Aquest magatzems són a peu pla i 
accessibles des del moll de descàrrega la qual cosa facilitarà el seu 
manteniment normatiu.  
 
També es reserva un espai per a la recollida selectiva de residus. 
 
A la planta primera es desenvolupa igualment el programa funcional de 
l’ACAN. 
 
Per l’escala 2, d’accés restringit, que comunica el moll de càrrega de la 
planta baixa amb la planta primera, s’arriba a un espai de distribució que per 
una banda comunica amb el dipòsit ordinari D, que també disposa d’un 
vestíbul d’independència, i per l’altre banda a les zones de treball intern. 
 
Els espais de treball intern estan composats primerament per una sala de 
digitalització i reproducció. Aquest espai està aïllat de la resta de l’espai, 
amb elements de separació de vidre, per assegurar que per una banda es 
mantingui la visibilitat i la continuïtat espaial però per l’altre banda asseguri 
l’aïllament acústic entre els espais. La resta de l’espai de classificació i 
ordenació que està independitzat però més lligat a l’espai de sala de 
consulta general. 
 

   
 
 
Dins d’aquest espai de treball intern també hi ha una sala  de reunions i el 
despatx de direcció que també te una relació visual amb la sala de consulta 
general. 
 
La sala de consultes te l’accés principal del públic des de el vestíbul general 
davant de la sala polivalent. Disposa de d’un cancell d’entrada en el que es 
situen un grup de taquilles pels usuaris de la sala. Aquest cancell te a més 
les funcions de separar acústicament el vestíbul general amb la sala de 
consulta que ha de disposar d’un ambient relaxat.  
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La sala de consulta general, que te una capacitat de 16 punts de treball, 
disposa a més de dos espais diferenciats per la consulta dels llibres de la 
biblioteca auxiliar i un espai per la consulta d’audiovisuals, la consulta en 
línia o d’instruments de referència i hemeroteca. 
 
Aquesta sala  disposa d’Il·luminació natural i ventilació. A tal efecte les 
finestres disposaran de control solar a través de la incorporació a l’interior 
del doble vidre amb càmera d’un estor venecià orientable i amb elevació 
elèctrica. 
 
Amb aquest sistema, a part de la pròpia configuració de la finestra  que 
incorpora uns elements sortints de visera, que controla l’entrada del sol en 
les èpoques més desfavorables,  i sistemes de lames fitxes, permetran 
protegir la sala del sol a qualsevol hora del dia. Aquest sistema al ser 
mecanitzat i estar situat a l’interior de la càmera d’aire, facilita el 
manteniment per no requerir treballs de neteja i no poder ser accionades 
directament pel públic. 
 
Per un altre banda la disposició de les noves finestres, pensades amb 
alumini lacat i amb trencament de pont tèrmic, facilitaran la ventilació natural, 
l’aïllament tèrmic i acústic així com i les tasques de neteja i manteniment. 
 
Les finestres, que són de gran dimensió, estan composades per dues fulles 
asimètriques.  Una de les fulles te una amplada de 0,40 m d’amplada. 
Aquesta fulla amb un accionament d’obertura oscil·lobatent permet la 
ventilació natural sense molestar o interferir en la funcionalitat de la sala. 
L’altre fulla d’un metre d’amplada tindrà la consideració de fulla que estarà 
normalment fixada i que tindrà una obertura oscil·lant només per la neteja 
dels vidres des de l’interior. 
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A part de la possibilitat de ventilació natural les sales disposaran de 
ventilació forçada lligada al sistema de climatització i que serà descrita amb 
més detall en l’apartat referent a les instal·lacions de calefacció, climatització 
i ventilació. 
 
Des del punt de vista de soroll el mòdul de finestra, completat amb el 
tractament de l’aïllament de façana, assegurarà l’aïllament acústic a soroll 
aeri requerit pel CTE DB-HR Exigències bàsiques de protecció enfront del 
soroll. 
 
La sala polivalent te una superfície útil lliure  de 77,26 m2 amb una capacitat 
de 50 persones. Disposa igualment d’un espai annex de magatzem de 9,07 
m2.  
 

 
 
 
És un espai que esta relacionat directament amb el vestíbul general, amb 
llum natural i amb la possibilitat d’enfosquir-lo.  
 



 

 42 

 
 
Aquest espai ha de permetre l’ús de sala d’exposicions, i a tal efecte es 
preveu la col·locació de guies perimetrals a les parets  per la suspensió 
d’objectes i alhora la col·locació de carrils de llum que permetin la màxima 
flexibilitat de la il·luminació. 
 
El mateix espai es pot utilitzar com a aula de conferències, a tal efecte en el 
magatzem annex es podran guardar les cadires, les taules dels 
conferenciants, o altres estris. En aquest cas també es disposarà d’una 
il·luminació específica per aquest tipus d’actes. 
 
En qualsevol cas la sala s’equiparà amb un equip fixe de projecció i 
audiovisual.  
 
Es proposa  una especial cura en la selecció dels materials d’acabat de 
manera que facilitin el manteniment i la versatilitat en quan a la diversitat 
d’exposicions que es puguin produir i en quan al condicionament acústic del 
local amb control de l’ aïllament i a l’absorció interior  del so. 
 
El programa funcional de l’ACAN es completa amb dos dipòsits de material 
ordinari que correspondrà a la documentació que ha de estar custodiada 
però que no te una consulta habitual pel públic o les administracions. 
 
En aquest sentit s’aprofita els espais de la planta quarta sotateulada per a 
crear dos dipòsits ordinaris, E i F, en el que el material s’arxivarà en 
postades tradicionals i no en armaris compactes  
 

¡  
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7.6. QUADRE DE SUPERFÍCIES ACAN 

 
 

ESPAIS D’ACCÉS PÚBLIC 
 

PLANTA M2 
Sup. útil 

ML 

Vestíbul general P1 62,62  
Sala polivalent P1 77,26 
Cancell taquilles P1 8,65 
Sala de consulta general P1 72,32 
Consulta biblioteca P1 17,26 
Consulta hemeroteca P1 9,62 
Magatzem sala polivalent P1 9,07 
Cancell serveis P1 5,15 
Servei adaptat homes P1 5,90 
Servei adaptat dones P1 5,65 
Escala P1 20,81 

Total   294,31 
ESPAIS D’ACCÉS RESTRINGIT 
 

  

Sala de classificació i ordenació P1 49,16 
Sala digitalització i reproducció P1 22,95 
Despatx direcció P1 22,83 
Sala de reunions P1 20,01 
Bany P1 2,78 
Neteja P1 2,81 
Moll de descàrrega PB 46,11 
Sala de recepció i rack PB 23,87 
Bany adaptat PB 5,17 
Sala de desinsectació i desinfecció PB 8,44 
Magatzem material PB 15,35 
Agent extintor i reciclatge PB 8,86 
Escala 2 PB 13,25 
Corredors, vestíbuls independència PB 26,66 
Dipòsit suport especials PB 25,47 
Dipòsit grans formats PB 21,63 
Dipòsit ordinari A    armaris compactes PB 63,01 540,00 
Dipòsit ordinari B    armaris compactes PB 117,34 1.450,00 
Dipòsit ordinari C    armaris compactes PB 147,11 1.500,00 
Dipòsit ordinari D    armaris compactes P1 149,05 1.900,00 

Total  791,86 5.390,00 
    
Dipòsit ordinari E    postades obertes P4 160,30 700,00 
Dipòsit ordinari F    postades obertes P4 178,34 800,00 

Total  338,64 1.500,00 
 

 
7.7. ÚS CARACTERÍSTIC DE L’EDIFICI 

 
L’ús característic de l’edifici projectat és el DOCENT. 
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7.8. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 

 
En el text refós del Pla general d’Igualada la parcel·la a on es troba l’edifici 
està inclosa en el sòl urbà amb la classificació de 3a . Sistema d’equipament 
públic docent. 
 
La normativa aplicables és la següent: 
 

- Ús docent 
- Ordenació segons alineació de vial. 
- Ocupació total de la parcel·la 
- Alçada reguladora; 

 Carrer Concepció: PB+4. A.R. 19,60 m 
 Carrer Sant Bartomeu PB+3 A.R. 18,40 m. 

 
L’esquema del projecte amb respecte als gàlib màxim d’alçada reguladora   i 
número de plantes permeses en el PGO és el següent: 
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FITXA URBANÍSTICA 
TEXT REFÓS DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ D'IGUALADA 

 
SÒL URBÀ 

  
 

PLANEJAMENT PROJECTE 
Superfície parcel·la 

 
877 m2 

 
877 m2 

 
Tipus d'ordenació 

 
ALINEACIÓ DE VIAL 

 
ALINEACIÓ DE 

VIAL 
 

Alçada reguladora i número de 
plantes carrer de Sant Bartomeu 

 
 

18,40 m 
PB+3P 

 

16,12 m 
PB+3P 

Alçada reguladora i número de 
plantes carrer Concepció 

 
 

19,60 m 
PB+4P 

 

17,32 
PB+4 

Alçada màxima coberta instal·lacions 
sobre l’alçada reguladora 

3,30 m 2,65 m 

 
Usos 

 

Equipament 
 Docent 

Equipament 
 Docent 
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7.9. RELACIÓ DE SUPERFÍCIES ÚTILS I CONSTRUÏDES 
 
 

PLANTA BAIXA 
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PLANTA PRIMERA 
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PLANTA SEGONA 
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PLANTA TERCERA 
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PLANTA QUARTA 
 

 
 

PLANTA COBERTA 
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8. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 
 

8.1. SISTEMA ESTRUCTURAL GENERAL 
 

En l’ANNEX 2.4  d’aquesta Memòria s’adjunta integrament la Memòria de 
l’estructura del projecte executiu. A continuació es fa una descripció generals 
de les determinacions estructurals que s’han adoptat en aquest projecte.  
 
L’estructura de l’edifici de la Teneria és de murs de càrrega perimetrals i de 
pòrtics interiors constituïts per jàsseres de formigó armat i pilars / manxons 
d’obra de fàbrica, amb sostres en voltes ceràmiques entre pòrtics i sostres 
unidireccionals amb biguetes de formigó i revoltons, segons les zones de 
l’edifici. 
 
L’estructura de la coberta és d’arcs ceràmics sobre els pòrtics inferiors i 
biguetes prefabricades entre arcs. La coberta del pati central i de la torre 
està suportada per encavallades de formigó atirantades amb barres d’acer 
tensades.  
 
En el  projecte es descriuen els treballs de rehabilitació i consolidació de 
l’estructura per certificar la solidesa final pels nous usos d’arxiu comarcal i 
d’edifici docent. Es transcriu en els plànols de projecte el procés constructiu 
dels elements estructurals singulars. 
 
 
FONAMENTACIÓ  
 
En les dues cales excavades en el soterrani, per comprovar per part d’ 
Applus els fonaments de l’estructura, s’ha confirmat que els murs de càrrega 
d’obra de fàbrica tenen fonaments correguts de formigó ciclopi encastats en 
la galera igualadina, després de travessar el rebliment i la subcapa d’argila. 
 
Les sabates dels nous elements estructurals es recolzaran en la subcapa A2 
d’argilita gris blavosa, mitjançant pous de formigó estructural.  
 
Els reforços dels maxons que suporten les jàsseres de cantell dels pòrtics 
del sostre de la planta baixa d’arxiu, es fonamentaran ampliant  els 
fonaments existents segons les dimensions indicades en el plànol de 
fonaments. 
 
Donada la deformabilitat dels materials del subsòl i la variabilitat del gruix de 
rebliment que es localitza en el subsòl del soterrani, per l’ús d’arxiu amb 
compactes que han de suportar una sobrecàrrega de 1.500 Kg/m2 = 15 
KN/m2, el geotècnic proposa: 
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• Sanejar un gruix d’uns 50 cm de rebliment, per sota del paviment 
actual i col·locar una subbase granular de 20 cm. més 10 cm. de tot-ú 
per tal d’ homogeneïtzar i millorar el material a sobre del que 
s’executarà el nou paviment. 

 
Per evitar humitats en el soterrani el formigó estructural dels paviments 
armats serà de característiques hidròfugues.  
 
 
SOSTRE SANITARI 
 
El vestíbul actual, al que s’hi arriba per les escalinates exteriors, 
s’enderrocarà i es construirà un forjat sanitari a nivell de carrer per entrar a 
peu pla a l’edifici rehabilitat.  
 
El forjat serà de biguetes auto-resistents doble T per no haver d’apuntalar, i 
revoltons ceràmics d’alleugeriment. Les biguetes es recolzaran en els murs 
de càrrega existents i en els de nova construcció, massissant les unions de 
les biguetes amb els murs. 
 
 A l’augmentar l’alçada lliure de les pilastres fa necessari reforçar-les  a 
vinclament amb 4 T 100.11 metàl·liques adherides mitjançant morter 
epoxídic i connectats entre cares amb dos passadors M10 c/500 mm. 
 
Aquests reforços arrencaran de les sabates existents assentant-los amb 4 
angulars L100.12, que encercolen la base d’arrencada de cada pilastra. 
 
 
SOSTRE BAIXA 
 
En aquest sostre distingim tres zones: marquesina d’entrada, vestíbul 
central i ala nord, que descrivim  a continuació les seves característiques 
estructurals. 
 
La marquesina d’entrada vola 3 metres respecte de la façana de la Teneria, 
amb un pilar en creu a la cantonada esquerra. L’estructura metàl·lica entra 
2 metres a l’interior de l’edifici per compensar els moments dels voladissos 
exteriors i crear un cancell d’entrada. 
  
Tota l’estructura està emmarcada per una UPN 160 que anella els perfils 
estructurals principals tubulars SHS 160.8, aconseguint un cantell uniforme 
de 160 mm. en tota la marquesina. 
 
En el vestíbul central destaca el balcó volat sobre l’interior de l’entrada i 
que dona accés als ascensors. L’estructura d’aquest forjat és de formigó 
armat de cantell 22 cm. que es connecta al matxó d’obra transversal de 
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fàbrica de maó massís mitjançant dues creuetes metàl·liques HEB 140 que 
el travessen.  
  
Les escales posteriors, 2 i 3,  es solucionen amb un pilar metàl·lic central 
que suporta la zona de comunicació amb creuetes de punxonament. 
Aquesta llosa estabilitza  la paret existent amb connectors r10 c/300. 
  
Durant el procés constructiu de les escales 2 i 3 es recolzarà la paret 
existent amb bastides de muntants i travessers metàl·lics, per aconseguir la 
seguretat de treball necessària. 
 
E sostre de la planta baixa de l’ala nord és la zona de l’edifici que s’ha de 
reforçar per la important sobrecàrrega de 1.500 Kg/m2 dels arxius 
compactes sobre l’estructura actual, que segons la prova de càrrega 
realitzada per Applus només funciona per l’ús que ha tingut fins ara de 500 
Kg/m2. 
  
El reforç s’ha calculat i projectat amb una llosa superior suplementària de 
23 cm. de formigó armat de capa de compressió sobre l’estructura actual, 
augmentant la capacitat mecànica de les jàsseres dels pòrtics amb un cap 
de 120x23 connectat a les jàsseres existents i també de les voltes entre 
pòrtics amb cèrcols de 40x23 sobre els rails dels compactes. 
 
 
SOSTRES 1ª i 2ª. 
 
En aquests dos sostres l’actuació principal es concentra en el vestíbul 
central. L’escala d’emergència posterior es soluciona amb el pilar metàl·lic 
central ja descrit en el punt anterior i tenint en compte les mesures de 
seguretat constructives d’estabilització de la paret que separa la zona de 
comunicacions amb la zona central pròpiament dita. 
 
El sostre de la planta 1ª corresponent a l’estructura que cobreix la sala 
polivalent s’ha projectat amb bigues metàl·liques IPE de  9   metres de 
longitud cada 2,80 m. per forjar amb xapa metàl·lica col·laborant entre elles 
sense necessitat d’apuntalar.  
 
El recolzament de les bigues principals en els murs de càrrega es reforça 
amb daus de formigó armat i làmines de neoprè per no afectar a les parets 
ceràmiques. 
 
El sostre de la planta 2ª recula respecte a l’anterior per comunicar i donar 
serveis a les ales nord i sud de l’edifici. L’estructura conserva la mateixa 
tipologia que en el forjat de la planta inferior descrit anteriorment. 
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SOSTRE 3ª 
 
Les ales nord i sud de la planta quarta l’edifici s’utilitzaran com arxiu amb 
estanteries lleugeres amb una sobrecàrrega d’ús de 500 Kg/m2.  
 
El trencament de les provetes testimoni que va extreure Applus ha donat 
resultats de resistència de formigó de fck=13,9 Mpa, que ens fa reforçar 
l’estructura de pòrtics i voltes mitjançant l’addició d’una capa de compressió 
de 5 cm. de gruix armada amb un xarxat. 
 
També es massissen els laterals de la jàssera existent per formar una biga 
en T unint els formigons amb resina epoxi i connectors en U invertida. 
  
En la zona del vestíbul central estintolem un pilar en la biga IPE de vora, 
per suportar el carener central que recull les encavallades de la coberta. 
 
 
COBERTA  
 
L’element estructural singular de la coberta és el caixó metàl·lic que 
encercola la paret de càrrega central per poder enderrocar la part inferior i 
obrir el gran vestíbul central. El procés constructiu de formació de la 
pseudo-encavallada és el següent: 
 

 Inserció de les platabandes inferiors, seguint la forma de les 
encavallades de coberta.  

 Platabandes laterals trapezoïdals amb la previsió dels passos 
dels ancoratges d’unió. 

 Introducció de les barres amb resina epoxi  en els passos i 
enroscat dels cargols laterals. 

 Enderroc del mur d’obra de fàbrica inferior a la encavallada  
caixó. 

 
Totes les operacions descrites es realitzaran amb bastides homologades 
de muntatge i seguretat. 
 
ESCALES  
 
Les noves escales 1,2 i 3 estaran formades per lloses de formigó armat 
ancorades als murs perimetrals i amb la formació del graonat formant part 
de la mateixa llosa. 
 
En els plànols corresponents d’estructures queden definides las 
característiques geomètriques i els armats dels diferents elements. 
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8.2. ENDERROCS 

 
Els plànols del  22 al 27 d’aquest projecte es defineixen les zones previstes 
d’enderroc en cadascuna de les plantes del projecte. 
 
Els enderrocs de projecte estan localitzats d’una manera detallada en els 
plànols i en l’estat d’amidaments, però les tasques d’enderroc més 
importants tant des del punt de vista del seu volum com de la seva dificultat 
constructiva estan localitzats en dos àmbits que són: enderrocs en l’àmbit 
dels vestíbul d’entrada i d’obertura del pati interior i un segon  àmbit 
d’enderroc de les dues escales interiors. 
 
En l’estudi de Seguretat i Salut d’aquest projecte es descriuen alguns dels 
mitjans auxiliars a utilitzar en la realització d’aquestes tasques constructives. 
 
 
ENDERROCS EN L’ÀMBIT DEL VESTÍBUL D’ENTRADA 
 
Per aconseguir l’obertura a la façana principal del vestíbul d’entrada i del patí 
interior de l’edificació, el projecte preveu l’enderroc de l’actual escala i del 
mur de tancament entre aquesta escala i el pati. 
  
És aquesta escala principal una estructura ceràmica de volta a la catalana 
amb un acabat de graonat de peces prefabricades. El mur és una paret de 
fàbrica de totxo de 30 cm d’amplada. Aquest mur divideix les encavallades 
del pati central i unes encavallades situades sobre el forjat que tanca 
superiorment l’escala principal. Aquesta escala no dona accés a la planta 
sotacoberta. 
 
El projecte preveu l’enderroc del conjunt d’escala i mur, però preveu que la 
part superior del mur continuí amb la mateixa funció de sustentació de la 
coberta i de la biga de lligam entre encavallades. 
 
Per aquesta raó el projecte preveu el manteniment superior de la paret, 
sense modificar les condicions de la coberta a base del recolzament amb 
dues platabandes laterals metàl·liques connectades entre elles amb barres 
M16 i fixades al mur amb ancoratge químic. En el Plànol d’estructures 
número 45 estan descrites les característiques geomètriques i constructives 
d’aquest recolzament. 
 
Un cop s’hagin realitzat les tasques anteriors, pel recolzament de la paret, es 
podrà procedir a l’enderroc del forjat superior, de l’escala principal i de la 
resta del mur. Per a realitzar amb seguretat aquestes tasques de 
recolzament i d’enderroc es preveu que es col·loqui una bastida a l’interior 
del pati per assegurar els treballs d’enderroc. 
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Després de l’enderroc d’aquest mur i escala es procedirà a l’enderroc del 
forjat de la planta baixa actual situat a 2,70 m sobre del nivell de la plaça del 
Rei i a l’enderroc de les escales exteriors amb l’obertura dels murs de les 
portes actuals fins a l’alçada de la rasant de la plaça. 
 
A continuació s’ha de procedir a l’enderroc de la part de les teulades 
corresponents  als dos nuclis nous laterals d’accessos de la nova escala 1 i 
dels ascensors així com els forjats entremitjos que resten afectats en 
cadascuna de les plantes. 
 
 
ENDERROC EN L’ÀMBIT DE LES DUES ESCALES INTERIORS. 
 
En el projecte es preveu l’enderroc de les dues escales de servei interiors 
per a la construcció de les noves escales 2 i 3.  
 
Les escales interiors estan formades per voltes a la catalana recolzades als 
murs perimetrals i amb un graonat format per peces prefabricades.  
 
Es preveu l’enderroc de les escales i la seves cobertes corresponents.  
 
Previ a l’enderroc d’aquests elements es procedirà a l’enderroc del mur de 
pavès que fa la funció de lucernari vertical a tota l’alçada de l’escala en el 
mur de tancament amb el pati central. Es massissarà aquet lucernari amb un 
mur de fàbrica de totxo calat de 15 cm de gruix per donar continuïtat al mur 
durant el procés d’enderroc i fins a la construcció de les noves escales 2 i 3. 
Igualment durant el procés d’enderroc s’aniran deixant horitzontalment uns 
puntals metàl·lics entre la paret mitgera i el mur de tancament amb el pati 
amb la finalitat de aconseguir un estintolament horitzontal d’aquests murs 
durant el procés constructiu de les escales. 

 
 

8.3. EXCAVACIONS I CONSTRUCCIÓ DE SOLERES  
 

El projecte preveu l’enderroc i l’excavació de les soleres actuals de la planta 
baixa i l’excavació fins a la fondària de 50 cm per sota de la cota superior del 
paviment acabat actual. Es preveu la substitució de la base pel següent 
paquet constructiu: 

 
• Compactació del sòl existent després de l’excavació. 
• Col·locació lateral de làmina drenat de pvc en tot el perímetre de les 

soleres, ancorada als murs i de 60 cm d’alçada. 
• Estesa i compactació d’una capa de subbase de 10 cm de gruix de 

tot-u compactat al 95% del pròctor. 
• Estesa i compactació de una capa de base de 20 cm de material 

granular. 
• Làmina de polietilè 
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• Làmina perimetral de poliestirè expandit de 10 mm de gruix per 
dilatació de solera de formigó  

• Solera de formigó armat segons el detalls de cada zona, amb additius 
impermeabilitzants.  

• Sobre d’aquesta solera es col·locarà el paviment d’acabat segons les 
zones de que es tracta.. 

 
Abans de l’estesa de la capa de subbase es construirà la nova xarxa de 
desguàs d’aigües negres i pluvials,  ja que el projecte preveu la seva total 
substitució. 

 
 

8.4. XARXA HORITZONTAL i VERTICAL DE DESGUASSOS 
 

En el projecte no s’ha previst una xarxa separativa ja que la xarxa generals 
de la ciutat no ho és i és d’una gran dificultat tant des del punt de vista tècnic 
com econòmic atès que s’ha de travessar i excavar en mina una gran 
quantitat de fonaments de formigó ciclopi dels murs de fàbrica. Per aquesta 
raó en el projecte es preveu la substitució del clavegueram interior 
horitzontal existent però s’aprofita al màxim el seu traçat previ. 
 
La nova xarxa està prevista amb tub de PVC-U de paret massissa sense 
pressió amb juntes encolades i col·locades sobre un llit de sorra en el que 
s’hauran donat les pendents previstes en el projecte. Es recobriran les rases 
amb sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu del tub. La resta de 
material serà d’aportació seleccionada i estarà compactat al 98 % del 
pròctor. 
 
En el plànol número 71  de sanejament s’especifica el traçat de la totalitat de 
la xarxa, vertical i horitzontal, pendents, materials i diàmetres. 
 
La connexió dels baixants verticals amb la xarxa horitzontal es preveu amb 
peces de PVC especials per a donar el màxim de continuïtat a la instal·lació. 
Malgrat això, i amb la finalitat de facilitar el manteniment posterior de la 
xarxa, es preveu la col·locació de peces especials en Y, a nivell del paviment 
de la planta baixa i encastades amb registre al revestiment de guix laminat. 
Aquestes peces, amb derivació accessible, han de permetre fàcilment  la 
neteja periòdica, d’acord amb el pla de manteniment de l’edifici, o l’accés en 
cas d’alguna incidència no prevista. 
 
S’ha evitat el pas horitzontal de desguassos pels sostres de l’interior dels 
dipòsits de l’ACAN. 
 
Només en el cas del dipòsit de planta baixa de grans formats discorren pel 
sostre els desguassos dels sanitaris del vestíbul general de la planta 
primera. En aquest cas en el projecte s’ha previst la col locació d’una safata 
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metàl·lica galvanitzada de protecció. Aquesta es connectarà al baixant 
mitjançant un tub amb vàlvula de clapeta per evitar l’entrada d’olors. 

 
 

8.5. FAÇANES  EXTERIORS 
 

Es conserven en el projecte la distribució, els materials  i la composició de 
forats de finestres de les tres façanes exteriors de l’edifici. 
 
Les intervencions a nivells de forats de façana estan basades en els 
següents punts: 
 

- En les finestres de la planta primera de la façana sud del carrer 
Concepció i que ara tenen l’ampit situat a 1,90 m d’alçada sobre del 
paviment interior actual. En el projecte es preveu ampliar aquestes 
obertures per la part inferior per fer aquestes finestres practicables 
des de l’interior en tots els sentits. Així doncs s’ampliaran les 
finestres en el sentit vertical inferior en 90 cm, fent coincidir la nova 
obertura amb les juntes horitzontals de l’aplacat de pedra de la 
façana. 

 
- En les finestres dels dipòsits, en els que no es convenient tenir 

obertures per garantir el manteniment de les condicions climàtiques 
interiors, es preveu l’extracció dels bastiments actuals i el cegaments 
amb una paret d’obra per la part interior. El revestiment d’aïllament 
previst a l’interior tindrà continuïtat. Exteriorment els forats de façana 
es revestirà exteriorment la paret de tancament amb un morter 
monocapa de color negre i es col·locarà  un sistema de protecció de 
lames fitxes iguals a les previstes en altres obertures de les façanes. 

 
Els murs de façana estaran revestits interiorment amb una solució 
constructiva que millora l’aïllament tèrmic sobre la solució Standard aplicable 
segons el CTE. 
 
En aquest cas es col·locarà un aïllament tèrmic de 10 cm de gruix total 
format per a dues capes de 5 cm cadascuna d’elles de llana mineral de fibra 
de vidre hidrofugada amb revestiment de paper Kraft ECO 035 de la marca 
Isover o semblant.  La cara interior actuarà de barrera de vapor en 
compliment de  la norma  UNE EN 13162 productes aïllants. La conductivitat 
tèrmica  del producte és de 0,035 W/(m·K), i la classe de reacció al foc F. 
 
L’acabat interior serà amb una doble capa de guix estratificat de 15 mm de 
gruix cadascuna de les plaques. 
 
El procés constructiu serà el següent: Sobre la paret existent  de façana es 
col·locarà l’estructura metàl·lica de subjecció de les plaques de guix 
estratificat. Aquesta estructura es separarà 4 cm amb respecte a la fulla 
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pesada de la façana. Entre la fulla pesada i l’estructura metàl·lica es 
col·locarà la primera capa de llana mineral. La segona capa es col·locarà 
subjectada entre els muntants de la pròpia estructura. En tots els casos la 
barrera de vapor es col·locarà a la part interior de l’edifici. Finalment es 
col·locaran les dues capes de guix estratificat.  
 
Les condicions de la façana en quan a aïllament tèrmic i acústic estan 
marcades en allò que determina la normativa del CTE. A les justificacions 
d’aquesta memòria referents al compliment del CTE es determinen els 
requeriment a complir en el desenvolupament d’aquest projecte bàsic i 
d’execució. 
 
En el cas que ens ocupa el sistema de tancament de façana de l’edifici, 
composat de la manera descrita anteriorment, te una resistència al soroll aeri 
Ra 64 dBA, y en  el cas del soroll de trànsit la resistència serà Ratr 59 dBA. 
 

 
8.6. FINESTRES I PROTECCIONS SOLARS 

 
En els plànols del 58 al 61 del projecte estan identificades i especificades les 
característiques de les finestres d’acord amb la seva localització. 
 
En el projecte es preveu la substitució total de les fusteries exteriors 
existents amb l’objectiu de millorar l’aïllament tèrmic i acústic, el control 
lumínic dels interiors i minimitzar les despeses de manteniment de l’edifici 
tant pels materials emprats com per la neteja de vidres. 
 
En aquest sentit es preveu la substitució per uns nous elements de finestres 
formades per perfils d’alumini lacat amb trencament de pont tèrmic i vidre 
amb cambra d’acord amb les normatives vigents. 
 
Atès les grans dimensions de les finestres i  per facilitar les instal·lacions 
interiors de l’edifici s’ha projectat en les plantes primera i segona un sistema 
tancat i fixe per la part superior de les finestres que facilita la ventilació 
forçada dels diversos espais,  minimitza les conduccions interiors i facilita la 
col·locació de recuperadors entàlpics de cara a l’estalvi energètic. 
 
Exteriorment aquests espais estan revestits amb un sistema de lames fixes, 
que també seran d’alumini lacat, amb les mateixes condicions que els perfils 
de les finestres. 
 
Com s’ha explicat anteriorment aquest revestiment de lames fixes també 
serviran per tancar exteriorment els forats de façana que no són necessaris 
en les noves distribucions interiors però que es pretén que no modifiqui 
l’aspecte exterior de l’edifici. Així, aquest sistema de lames fixes s’aplica a 
les finestres de l’escala principal i els ascensors, i les finestres dels dipòsits 
de l’Arxiu Comarcal. 
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Aquest mateix sistema de lames, però orientables, també s’aplica en la 
protecció exterior de les finestres de la torre de la planta quarta de la façana 
principal a la plaça del Rei. 
 
En quan al control solar dels diversos espais en el que no hi ha la protecció 
exterior de les lames abans esmentades, s’ha previst la col·locació de una 
persiana amb lames orientables col·locada a l’interior del doble vidre i amb 
accionament elèctric. 

 
 

 
 

Al situar-se aquest element de control solar a l’interior de la cambra del doble 
vidre es facilita el manteniment i la durabilitat del sistema de protecció. 
Aquest sistema permet pujar i baixar les cortines així com orientar-les en 
funció de la incidència solar i del grau d’enfosquiment que es desitgi a 
l’interior. 

 
Per al dimensionament de la perfilaria i vidres a utilitzar s’ha considerat: 

 
- CTE DB SU Seguritat front el risc d’impacte. S’ha garantit la selecció 

de vidres amb trencament segur d’acord la UNE EN 12600:2003. 
- CTE DB  HE 1 Limitació de la demanda energètica. 
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- CTE DB SE Accions en l’edificació. Accions variables produïdes pel 
vent, una càrrega superficial de 0,76 KN/m2, d’acord a la zona eòlica 
C, amb un grau de rugositat de l’entorn tipus IV,  

- CTE DB SE Accions en l’edificació. Accions variables produïdes en 
elements divisoris, una càrrega lineal horitzontal de 0,80 KN/m 
aplicada a 1,20 m d’alçada.  
 

Així mateix, d’acord la normativa d’aplicació, l’estat de càrregues s’ha de 
complementar amb la limitació de la fletxa màxima admissible, que ha de 
garantir el comportament solidari vidre-alumini, compatibilitzant les 
deformacions d’ambdós materials. Es considera: 

 
1.- Per a la càrrega de vent, una fletxa màxima admissible L/200 amb un 
màxim de 15mm, (vinculat a la  Ixx en cm4 (inèrcia en l’eix xx de la secció 
normal a la directriu longitudinal del perfil)) 

 
2.- Per a les càrregues gravitatòries pròpies de la càrrega corresponen al 
pes propi del vidre, una fletxa admissible  L/500 amb un màxim de 3 mm. 
(vinculat a la  Iyy en cm4 (inèrcia en l’eix yy de la secció normal a la 
directriu longitudinal del perfil)). 

 
Com a criteri de càlcul, es consideren els muntants verticals i perfils 
horitzontals com a bigues bi recolzades, amb una càrrega uniformement 
repartida en el cas del vent, o com a dos càrregues puntuals situades a una 
distància L/10 en els extrems del perfil en el cas del pes propi del vidre.   

 
Les fusteries exteriors estaran formades per perfils d’alumini amb 
trencament de pont tèrmic tipus “IT 65-RPT” (fulles batents i fixes), de la 
casa ITESAL o similar, acabat lacat color ral d’acord directrius de la DF. 
 
En quan a les característiques tèrmiques del vidres s’ha tingut en compte  
que quan més baixa és la emissivitat, menor és la transferència de calor 
per radiació. L’emissivitat normal εn del vidre és 0,89. Alguns vidres poden 
estar recoberts d’una capa de baixa emissivitat, en aquest cas εn pot ser 
inferior a 0,10. L’emissivitat corregida ε s’obté multiplicant la εn per la 
relació que figura a la taula A.2 de la norma UNE-EN 673: “Vidrio en la 
construcción. Determinación del coeficiente de transmisión térmica, U. 
Método de cálculo”. 
 
El tractament de baixa emissivitat en una cara del doble vidre redueix de 
forma notable el coeficient de transmissió tèrmica “U”. Quan menor sigui 
aquest coeficient major serà l’estalvi energètic per radiacions tèrmiques. 
 
S’ha posat especial  atenció en la finalitat energètica del vidre, és a dir, un 
vidre amb tractament de baixa emissivitat pot aïllar del fred o del calor 
depenent de la cara on es faci el tractament. 
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Si la cara tractada es col·loca de manera que la capa metàl·lica estigui 
situada en el vidre interior i orientada cap a la cambra d’aire, Figura F.5, 
s’aconsegueix que 2/3 parts de les radiacions solars siguin aprofitades al 
interior de l’espai. L’energia solar (ones curtes) roman a l’interior desprès 
de transformar-se en calor (ones llargues), actuant d’aquesta manera com 
una calefacció gratuïta. 
 

 
Doble vidre amb tractament de baixa emissivitat a la cara 3 

 
Per a que un vidre amb tractament de baixa emissivitat pugui aïllar del fred 
i de la calor la capa metàl·lica a més a més d’incorporar un alt contingut en 
plata incorpora uns altres òxids metàl·lics que augmenten els seu poder de 
reflexió. La cara tractada es col·loca de manera que la capa metàl·lica 
estigui situada en el vidre exterior i orientada cap a la cambra d’aire, Figura 
F.6. Aquesta capa evita també l’intercanvi de radiacions tèrmiques entre els 
dos vidres, reduint la transmissió de calor del conjunt. Convé doncs, utilitzar 
aquesta tipologia de vidres. 

 

 
 

 Doble vidre amb tractament de baixa emissivitat a la cara 2 
 
 

El vidre general escollit en el projecte està conformat per dos vidres 
laminars de seguretat i baixa emissivitat amb cambra d’aire intermèdia tipus 
Stratobel 66.1/25/44.1 baix emissiu posició 3. 
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8.7. DIVISIONS INTERIORS 
 

ENVANS  
 
Les noves divisòries que delimiten, d’acord al CTE DB-HR, unitats d’ús 
independents o recintes protegits i d'acord amb els plànols de distribució,  es 
faran a base d’una estructura doble d’entramat metàl·lic autoportant de 70 
mm cadascuna  capaç de resoldre l’alçada lliure de 3,40 m. Les dues 
estructures estaran separades 10 mm. A l’interior disposarà de dues plaques 
de llana mineral Arena bàsic Isover o semblant de  67 mm de gruix 
col·locades a l’interior de cada una de les estructures. Exteriorment es 
recobriran per cada cara amb dues plaques de guix laminat de 19 mm de 
gruix . El gruix total de l’envà de divisió serà de 226 mm. Perimetralment es 
col·locaran bandes estanques acústiques en les unions als paviments, 
sostres, tancaments i estructures. Aquest element de separació vertical ha 
de garantir una resistència acústica Ra>71 dBA. 
 
Les noves divisòries que delimiten,  d’acord al CRE DB-HR, recintes 
habitables, d’acord amb els plànols de distribució, es faran a basa d’una 
estructura d’entramat metàl·lic autoportant de 70 mm. A L’interior es 
disposarà una capa de llana mineral. Exteriorment es recobrirà per cada cara 
amb dues plaques de gruix laminat de 19 mm. El gruix total de l’envà de 
divisió serà de 146 mm. Perimetralment es col·locaran bandes estanques 
acústiques en les unions als paviments, sostres, tancaments i estructures. 
Aquest element de separació vertical ha de garantir una resistència acústica 
Ra >= 54 1BA.   
 
En el cas dels lavabos o de zones humides les plaques de guix laminat a 
utilitzar seran del tipus WA15 Pladur o semblant que te unes característiques 
hidròfugues aptes per a l’ús en ambients humits. Aquest mateix material 
s’utilitzarà en el cas de que la placa estigui en un ambient d’exterior. 
 
En tots els casos els envans de divisió estaran entregats sobre els sostre de 
la planta corresponent i no quedaran interromputs pels cels rasos.  
 
Per una altra banda, les portes en aules, tallers i despatxos seran de fusta 
amb compliment del CTE DB-HR referent al soroll, per tant, amb un índex de 
>30dBA.  
 
EXTRADOSSATS 
 
Els espais existents, delimitats amb tancaments verticals interiors i 
consistents en parets de totxo de 14 cm d’ample, i que d’acord al CTE DB-
HR, configuren unitats ús independents o recintes protegits es interiorment 
amb un entramat autoportant amb l’objecte d’assolir un increment Ra=dBA. 
A totes les aules, amb l’objecte d’assolir l’acondicionament acústic de les 
aules, la paret enfrontada a la posició del professor anirà revestida, a parir 
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de 1,20 m d’alçada, amb plaques de guix fono absorbents tipus pladur Fonic 
o semblant. 
 
MAMPARES 
 
Els despatxos de direcció de l'ACAN i de les escoles així com la sala de 
reunions de l'ACAN, estaran formades a base de mòduls d'envà d'oficina de 
vidre en els que es combinen parts fitxes i practicables. El vidre serà laminar 
de seguretat amb un butiral interior acústic, sense muntant entre vidres i amb 
un perfil perimetral d'alumini anoditzat de 58 mm de gruix. Les portes seran 
de vidre trempat de 10 mm de gruix i pivotaran entre l'estructura perimetral 
d'alumini i el terra o mitjançant frontisses laterals 
 
En el cas dels despatxos de l'ACAN, les mampares no estan recolzades al 
sostre de voltes i formen un cubicle dins de l'espai general. En aquest cas 
s'ha previst una estructura auxiliar a base d'uns muntants verticals de perfils 
tubulars metàl·lics quadrats 60.1 i uns perfils d’acer tipus “L” 120.80.8 
perimetrals al sostre i una subestructura, que donaran l'estabilitat al conjunt 
de mampares i sostre. 
 
El sostre d'aquests espais de despatx de l'ACAN,  estaran formats per uns 
panells sandwich acústics,un aïllament de llana mineral de 50 mm de gruix i 
un taulell de DM de 20 mm de gruix recolzat sobre la subestructura tubular. 
Els panells sandwich, amb juntes encadellades, autoportants i recolzats, 
amb subjeccions mecàniques, als extrems amb l'estructura auxiliar abans 
esmentada. Estaran conformats per una planxa superior metàl·lica de 1 mm 
de gruix, un aïllament interior de 50 mm de gruix de llana de roca 
hidrofugada d'alta densitat i una planxa inferior metàl·lica microperforada 
lacada en blanc i de 1 mm de gruix. 
 
 
TANCAMENTS DE VIDRE SALA POLIVALENT I ESPAIS COMUNS PATI 
CENTRAL. 
 
La sala polivalent de la planta primera i la sala comuna del pati central de la 
planta segona estaran tancades a base d'uns panells de vidre de seguretat 
acústic formats per dos vidres de 10 mm i quatre làmines interiors de butiral 
transparent. 
 
L'amplada d'aquests panells, a comprovar en l'obra, serà de 0,935 m i les 
alçades varien entre els 5,59 m de la planta primera i els 5,10 m de la planta 
segona. 
 
Aquests tancaments fan la funció de protecció a les baranes dels balcons de 
les plantes superiors.  
 
Estaran recolzats i encastats al terra  amb una U d'acer inoxidable de 40 x 
30 mm. El vidre es subjectarà a aquest perfil amb silicona estructural. 
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Superiorment,  els panells de vidre tindran dues subjeccions mecàniques 
més lateralment entre els mateixos panells. Un estarà col·locat a l'alçada del 
cantell del forjat, i l'altre a la part superior del vidre en els muntants de les 
baranes de recolzaments de les terrasses.  
 
En els dos casos es tracta d'una subjecció mecànica entre vidres i amb una 
pletina per la part exterior cargolada a la subjecció.  
 
Els vidres, que en el seu conjunt tindran una directriu poligonal, estaran 
tractats  en la totalitat de la seva longitud de les juntes verticals amb un 
cordó de  silicona estructural a l'efecte de donar continuïtat a la totalitat del 
tancament als efectes estàtics i acústics. 
 
En els plànols 66 i 67 del projecte queden reflectides les característiques 
constructives d'aquests elements. 

 
 

8.8. ACABATS INTERIORS 
 

PARAMENTS VERTICALS  
 
En el plànols del 52 al 57 del projecte estan especificats els acabats 
superficials en cadascun del espais de l'edifici. 
 
En general  els espais comuns, (vestíbul d'entrada i de planta, escala 1 i 2, 
corredors amb accés al públic i aules)  els murs aniran interiorment  revestits 
amb una làmina de vinil fins a les alçades determinades en  cada cas en els 
plànols.   Aquesta làmina, adherida tipus Vescom Pleso, o semblant, 
facilitarà el manteniment ja que es pot netejar amb aigua i sabó de forma 
regular per tal d’evitar el seu deteriorament.  
 
Els banys i cambres de neteja aniran acabats amb enrajolat de gres 
porcellànic fins a 2,50 m d'alçada. 
 
En el vestíbul d'entrada d'accés a la sala polivalent i l'ACAN es revestiran 
alguns dels paraments amb un aplacat de  planxes de impregnades de 
resines fenòliques de 8 mm de gruix del tipus Trespa Virtuon o semblant 
ancorades mecànicament als murs mitjançant estructura oculta d'acer 
galvanitzat. Aquest mateix material serà el que s'utilitzarà com acabat dels 
patis de registre de les instal·lacions hidràuliques i de calefacció en el pati 
central i en les plantes segona i tercera. 
 
El vestíbul d'entrada a la sala polivalent i una part de l'interior estarà revestit 
amb un aplacat de tauler de fusta i resines sintètiques, acabat amb 
melamina, amb ranures i perforat i amb un vel interior acústic, que es 
col·locarà sobre rastells de fusta ancorats al mur a revestir. Aquest 
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revestiment, a part de les funcions decoratives i de facilitar el manteniment te 
una funció de condicionament acústic en el conjunt del gran espai del pati 
central. 
 
Aquest mateix material es repeteix en alguns espais del pati central en les 
plantes segona i tercera i en una franja perimetral en el perímetre de la part 
superior del interior del pati.  
 
En cadascuna de les plantes els paraments entre les portes dels dos 
ascensors principals s'aplacaran amb planxa d'acer inoxidable que tingui un 
acabat igual a les portes dels elevadors. Estarà adherit sobre un tauler DM 
hidròfug ancorat mecànicament al murs a revestir. 
 
El frontal de les escales de l'accés principal a l'ACAN i la sala polivalent, en 
les que les baranes són de vidre, la part inferior estarà revestida amb un 
aplacat de safates de panell multicapa de 4 mm de gruix amb dues làmines 
d'alumini lacat de 0,5 mm adherides a un nucli central de polietilè tipus 
Alucobond o semblant. 
 
Aquest mateix material s'utilitzarà pel revestiment exterior de la part inferior 
de les pilastres de l'accés principal des de la plaça del Rei. 
 
En la resta dels espais en general els acabats dels paraments verticals 
estaran pintats sobre suport de guix tractat amb una capa d'imprimació 
segelladora i dues capes de pintura d'acabat. 
 
 
CELS RASOS. 
 
Es disposarà a les voltes vistes dels sostres dels espais de sales de lectura i 
treball de l'ACAN, corredors i aules d’un revestiment de material fono 
absorbent per tal d'assegurar el control de la reverberació acústica per a 
millorar el confort dels espais. Aquest morter es projectarà sobre les 
superfícies corbes deixant uns reserva als murs laterals dels quatre costats 
de les voltes de 30 cm en els que quedarà el guix llis existent amb un acabat 
pintat. Aquest morter serà tintat  en massa d'acord al color escollit per a la 
direcció facultativa.  
 
En la resta dels espais es preveu la col·locació de diferents tipus de cel ras 
que estan definits en els plànols  del 52 al 57 i que de manera resumida són: 

 
 Cel ras continu de plaques de guix laminat fono absorbents tipus Pladur 

Fon C o semblant, que estarà  col·locat en la part opaca del sostre del 
pati central i que tindrà continuïtat en la primera franja de la part superior 
dels murs perimetrals del mateix pati. Aquest mateix sostre es col·loca 
sobre el vestíbul principal de la plaça del Rei. Serà un cel ras suspès 
amb un aïllament interior de llana de roca que ha de tenir, a part de la 
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funció decorativa la funció d'absorció acústica per a la millora de l'efecte 
de reverberació. 

 
 A la sala d’actes i als recintes situats als àmbits amb sostres 

unidireccionals es col·locaran cels rasos continus de plaques de guix 
laminat amb aïllament tipus T-60/1x15-LM per un increment Ra=12 dBA. 
A sota d’aquest cel ras es col·locarà quan sigui el cas un cel ras suspès 
registrable per a garantir l’acondicionament acústic. 

 
 En alguns dels espais de treball de l'ACAN i de les escoles així com en  

la sala polivalent  es preveu la col·locació d’un cel ras suspès registrable 
amb plaques de llana de roca compactada blanca de 60x60 cm i 2,5 cm 
de gruix del tipus euroacústic model Toga de la marca Isover, o 
semblant. La perfilaria serà vista d’alumini de color blanc. L’absorció 
acústica d’aquest tipus de sostre és W 0,90 , la reflexió lumínica és 
superior al 85% i el comportament davant del foc és Euroclasse A1. En 
tots aquest espais hi ha aparells de climatització o altres elements 
tècnics que s'han de registrar periòdicament.  
   

 En els altres casos com lavabos i altres espais de servei  és preveu la 
col·locació de plaques de guix laminat collades a l’estructura suspesa. 

 
 

8.9. PAVIMENTS 
 

En la part docent de l’edifici  es preveu el manteniment del paviment existent 
de gres ceràmic de la planta segona. En la planta tercera es preveu la 
col·locació d’un paviment de gres porcelànic que compleixi la classificació de 
lliscament classe 1, 15<Rd<35 segons fixa el CTE DB-SU. En tots els casos 
es col·locaran sòcols de material sintètic de sorra i pols de marbre 
aglomerats amb resines de polièster de 7 cm d’alçada. 
 
A les escales 1,2,3  els graons estaran formats per peces prefabricades de 
pedra artificial amb microgrà acabat polit i abrillantat amb classificació al 
lliscament classe 2. A les escales es col·locarà una banda antilliscant de 
entre 3 i 5 cm d’amplada a 3 cm del límit de l’estesa del graó. Aquesta 
solució està acceptada per les recomanacions del Ministeri de Foment en 
quan a la interpretació de les solucions del DB corresponent. 
 
Als dipòsits d’arxius, i als seus corredors i espais de servei, de les plantes 
baixa i primera es col·locarà un paviment de 40x40 de terratzo polit i 
abrillantat i en el que s’encastarà, les guies dels armaris arxivadors 
compactes. La classificació al lliscament és classe 1. En aquest espais es 
col·locaran sòcols perimetrals de la mateixa peça de terratzo. 
 
A les zones humides com lavabos i cambres de neteja, el paviment serà de 
gres extruït porcelànic de 40x40cm amb classificació al lliscament classe 2. 



 

 68 

 
En les entrades de l’edifici s’ha previst la col·locació de pelfuts, que, per la 
disposició entre els cancell de les portes d’entrada, s’obliga al seu contacte 
amb els dos peus, per la qual cosa es considera que al vestíbul d’entrada el 
paviment pot ser classe 1 com a la resta de l’interior de l’edifici.  
 
Els vestíbuls generals de planta baixa i primera, l’escala principal de l’Arxiu i 
la sala polivalent i els espais comuns del pati central de les plantes segona i 
tercera,  estaran pavimentats amb una pedra natural granítica, polida i 
abrillantada  que compleixi la classificació de lliscament classe 1, 15<Rd<35 
segons fixa el CTE DB-SU. 
 
Els paviments executats al sostres amb xapa col·laborant corresponents al 
terra i sostre de la sala polivalent s’executen sobre una làmina tuoys fonas 
2,8 per un ALw=24 dBA. 
 
En la zona de treball intern i de la sala  de consulta pública de la planta 
primera de l’Arxiu Comarcal, es preveu la col·locació d’un paviment de fusta 
de parquet industrial de roure de 160x8x22 mm per anar encolat al terra. 
Aquest paviment es polirà, massillarà i envernissarà amb tres capes de 
vernís amb acabat setinat i que ha de complir  la classificació de lliscament 
classe 1, 15<Rd<35 segons fixa el CTE DB-SU. 
 
En la planta quarta, i als efectes de minimitzar les càrregues mortes que 
suposa el paviment i de minimitzar així mateix els seus gruixos, es preveu la 
col·locació d’un paviment de PVC heterogeni en rotlles de 2 m d’amplada i 
de 3 mm de gruix, col·locat, encolat amb adhesiu i amb juntes soldades, 
sobre una capa de millora i regularització que s’haurà estès prèviament 
sobre la capa de compressió de reforç de l’estructura. Aquest paviment 
tindrà una resistència al lliscament classe 1. En aquest cas també el 
col·locarà un sòcol de material sintètic de sorra i pols de marbre aglomerats 
amb resines de polièster de 7 cm d’alçada. 

 
 

8.10. BARANES 
 

A l’interior de l’edifici d’arxiu i docent apareixen diversos forats que generen 
dobles i triples alçades que, al igual que les escales, requereixen de baranes 
que compleixen amb el requeriment que fixa el codi tècnic al respecte a les 
alçades de protecció i passamans. 
 
S’han dimensionat per ser resistents davant d’una carga lineal de 1,60kN/m 
en el cas dels vestíbuls generals del pati central i de 0,80 kN/m en el cas de 
les baranes de les escales 1 i 2. 
 
La definició de les baranes tipus estan especificades en el plànol 68 del 
projecte. 
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En el cas de les escales 1 i 2 les baranes estaran formades per una 
estructura metàl·lica ancorada lateralment a la llosa de formigó de l’escala. 
Estarà formada per passamans de 40 x 10 mm i brèndoles verticals a base 
de rodons de 12 mm la separació del quals no deixaran espais més grans de 
10 cm. 
 
La barana tindrà en tota la seva longitud, al llarg de les diferents plantes, una 
alçada de 1,10 m. Tindrà un passamà a ambdós costats situats a 0,90 m 
d’alçada.  
 
Estarà acabada amb dues capes d’imprimació antioxidant i dues capes 
d’esmalt satinat. 
 
En el cas de l’escala 3 que discorre entre murs a ambdós costats es 
col·locarà nomes el passamà situat a 0,90 m ancorats als murs laterals. 
 
En el cas dels balcons del  pati interior en les plantes segona i tercera i el 
balcó dels ascensors de la planta primera la part de protecció de la barana 
serà de vidre i formarà part del tancament de les plantes interiors. En aquest 
casos els vidres són de seguretat laminars 10.10.4. Interiorment disposen 
d’uns muntants i un passamà de recolzament, fabricats amb perfils d’acer 
inoxidable,  en el que estan encastades les tires d’il·luminació. Les 
característiques dimensionals i constructives estan especificades en els 
plànols 65 i 66 del projecte. En aquest cas la resistència del conjunt 
assegura una càrrega lineal de 1,60kN/m. 
 
Les baranes de l’escala d’accés a la sala polivalent i a la zona pública de 
l’ACAN en el pati central seran igualment de vidre transparent en aquest cas 
el passamà d’acer inoxidable estarà ancorat directament al vidre mitjançant 
peces especials de subjecció d’acer inoxidable. 
 
En aquest cas el vidre d’aquestes baranes serà un vidre se seguretat 
trempat format per dues llunes trempades de 10 mm i un butiral interior 
1010.1 trempat. Estan ancorades inferiorment al mur de l’escala mitjançant 
un perfil d’alumini normalitzat per a resistir una càrrega de 0,80 kN/m. Els 
passamans incorporaran igualment les tires lineals de leds per la 
il·luminació. 

 
. 

8.11. COBERTES 
 

COBERTA DE TEULA 
 
Està previst la renovació total de la coberta de teula amb l’objecte de garantir 
la impermeabilitat amb el mínim manteniment i garantir l’aïllament tèrmic de 
l’edifici i especialment dels espais de dipòsit de la planta quarta sotateulada. 
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Així doncs es preveu la retirada de les teules existents preveient que 
aproximadament es podran recuperar un 30 % del material per tornar-lo a 
col·locar en l’acabat de la coberta. Es recuperaran igualment les peces 
especials ceràmiques com pinacles, ventilacions, etc, per la seva posterior 
col·locació. 
 
En el projecte es preveu el manteniment de la solera de base d’encadellat 
ceràmic i sobre es preveu  col·locar- hi, un taulell aglomerat hidròfug ranurat 
amb aïllament tèrmic incorporat de poliestirè extruït de 35 Kg/m3 de densitat 
i 100 mm de gruix. S’ancorarà al tauler ceràmic amb tirafons galvanitzats i es 
segellaran les juntes amb massilla de poliuretà. 
 
A sobre es col·locarà un sistema d’impermeabilització homologable del tipus 
Onduline Bajo Teja, o semblant; que es basarà en la col·locació de plaques 
ondulades asfàltiques armades amb fibres minerals i vegetals fitxades 
mecànicament amb suports per a fusta amb claus d’acer galvanitzat amb 
cap de PVC.  

 
Sobre d’aquestes plaques es col·locarà l’acabat de teula àrab en la que es 
preveu aprofitar una part de les teules recuperades a l’efecte d’aconseguir 
un acabat igual a l’existent originàriament a l’edifici.  
 
Es renovarà el sistema de desguàs amb noves canals metàl·liques de planxa 
de zenc de 0,82 mm de gruix i que es col·locaran en les mateixes posicions 
a les existents. En les seccions de detall queden especificades les 
característiques d’aquestes canals segons la seva posició en el conjunt de la 
coberta. 
 
En el pressupost de projecte s’ha previst la col·locació d’una línia de vida 
homologada per a crear un circuit per a treballar en la coberta sense 
necessitat de desenganyar-se. Aquest element ha de servir per a realitzar 
les tasques ordinàries de manteniment preventiu i correctiu de les cobertes 
inclinades i de les canals de desguàs. 
 
 
COBERTA INCLINADA DE PLANXA METÀL·LICA. 
 
Les encavallades del pati central estan cobertes actualment en una part, per 
la claraboia de vidre i en altre part, per unes planxes de fibrociment. 
 
En aquest projecte es preveu el manteniment general d’aquesta secció 
constructiva substituint les plaques de fibrociment per una coberta amb 
plaques autoportants d’acer amb aïllament de poliuretà extruït entre elles 
amb un gruix total de 50 mm. Es fitxaran amb cargols autoportants a una 
estructura de cabirons de fusta d’acord amb els plànols de detall constructiu 
de projecte. 
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Interiorment aquesta coberta estarà acabada amb un revestiment de plaques 
de guix laminat de 13 mm fono absorbent a la que s’haurà col·locat en el seu 
interior de llana de roca de 45 mm de gruix. 
 
 
CLARABOIA DE VIDRE 
  
Per la formació de la claraboia de vidre s’ha previst la col·locació de sistema 
per lluerna o veranda compost per mòduls de dimensions de 1,45  x 2,40 m 
en alumini extruït d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable 
segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5. 
 
L’estructura serà autoportant i estarà formada per cintres TOURNMALINE de 
THECNAL O SEMBLANT . La superfície vista d'alumini és de 65 mm. El 
gruix mitjà de la paret del perfil és de 1.8 mm. 
 
Els perfils d'alumini estaran proveïts de trencament de pont tèrmic realitzada 
amb varetes de poliamida 6.6 reforçades al 25% amb fibra de vidre i fixades 
als perfils d'alumini. 
 
L'estanquitat s'assegura des de l'interior per juntes EPDM i des de l'exterior 
per juntes EPDM pressionades pel la tapa. Cada mòdul té drenatges de 
sortida d'aigua a través del pressor i de la tapa exterior. 
 
El vidre previst que te característiques especials en quan a seguretat, 
emissivitat i protecció solar, serà un vidre del tipus SGG Estadip Protect 
88.2/16/8. El vidre exterior estarà format per dues llunes unides amb dos 
vitralls transparents i una capa SGG Climalit Plus Cool-Lite SKN 165 
col·locat en cara 2. Tindrà una cambra d’aire de 16 mm i un vidre interior 
trempat de 8 mm.  
 
 
COBERTA PLANA 
 
Per a la formació de les cobertes planes o terrats es seguirà el següent 
procés constructiu: 
 
• Formació de pendents amb formigó cel·lular. 
• Capa de morter de 3 cm amb un acabat remolinat i formació de 

matarracó perimetrals en la trobada amb les parets. Les superfícies 
hauran de ser llises i sense grà per rebre la impermeabilització. 

• Es col·locarà una membrana impermeabilitzant bicapa emulsió asfàltica. 
La capa inferior de betum modificat amb armadura de fibra de vidre de i 
la làmina superior totalment adherida a la inferior, de betum plastomèric  
amb armadura de feltre de poliester. S'encastarà en una rasa perimetral 
de 15 cm per sobre de la solera i es reforçaran els encontres de 
cassoletes amb els baixants. 
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• Es col·locarà a sobre una capa de geotèxtil no teixit 
• S'aïllarà amb dues capes de planxes de poliester extruït de 40 mm 

cadascuna d'elles amb una resistència a la compressió superior a 300 
nkPa. 

• A sobre es col·locarà un altre capa de geotèxtil de característiques 
iguals a l'anterior. 

• Com acabat es col·locarà un paviment de ceràmica col·locada amb 
morter mixt sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.  

• Perimetralment es col·locarà una peça ceràmica a la manera de minvell 
per a protecció de la impermeabilització. 

  
En els casos de que la coberta no quedi confinada lateralment per parets 
(voral lliure) es col·locarà una peça ceràmica amb goteró. 
 
Els murs perimetrals dels terrats es coronaran amb una peça ceràmica amb 
doble goteró. 
 
En algunes de les cobertes planes, i en els llocs senyalitzats en els plànols, 
es col·locaran claraboies prefabricades de metacrilat en forma piramidal, 
amb dues capes i ventilació permanent. 

 
 

8.12. APARELLS ELEVADORS 
 

Es preveu al vestíbul general la col·locació de dos ascensors sincronitzats 
sense sala de màquines amb capacitat per a 8 persones i una capacitat de 
zant amb les característiques dels ascensors adaptats tant en la normativa 
d'accessibilitat relativa al Codi d'Accessibilitat de Catalunya com a la 
normativa estatal del CTE DB- SUA 9. 
 
 A continuació es detallen les característiques principals de característiques: 

 
Velocitat: 1,00 m / s amb Var. Freq. 
Parades Accessos: 05/05 
Recorregut Cabina: 14.95 m. 
Tensió: 380 V / 220 V - 50 Hz 
Contrapès:LATERAL. 
Maniobra: Selectiva en Pujada-Baixada Simplex. 

 
CABINA: 
Dimensions (f x a x h): 1100 x 1400 x 2100 mm 
Paret Fons: Recobriment Neocompact Llis NC09-Mirall 3/4 estret Blanc 
Lateral comparació amb Botonera: Recobriment Neocompact Textures NC18 
Comparació pecat lateral Botonera: Recobriment Neocompact Llis-NC09 passamà 
inoxidable 
Panell de comandament: Acer Inoxidable 
Sostre: Acer Inoxidable 
Il·luminació: Il·luminació Eficient amb Apagada automàtica UP37 Focus Led 
Sòl: PVC High SC05 
Fronts / embocadura: Acer Inox (Base). 
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Entornpeu: Alumini Anodizado 
 

PORTES: 
Cabina: 
Tipus: Telescòpica 2 Fulls  
Full: Porta Normal  
Dimensions (a x h): 900 mm x 2000 mm  
Acabat  Acer Inox (Base)  
Detector: Cortina fotoelèctrica  
Accionament: Vel. Mitjançant Regulada Variació de Freqüència 
 
Pisos: 
Tipus: Telescòpica  (5 uts) 
Full: Porta Normal (5 uts) 
Dimensions (a x h): 900 mm x2000mm 
Acabat : Acer inox.  (5 uts) 
Normativa foc: - EN81 / 58 (E120) (5 uts) 
Accionament: Vel. Mitjançant Regulada Variació de Freqüència 
 
SENYALITZACIÓ: 
Cabina: 
Tipus polsador: Electromecànic-antivandàlic  
Estètica polsador:  O3G Sèries Circular 
Indicador s posició: Matriu de Punts  
Fletxes direccionals SI-Botonera.  
 
Pisos: 
Tipus polsador: Electromecànic-antivandàlic  
Estètica polsador: O3G Sèries Circular 
Indicador s posició: A tots els pisos -5,  7seg. 
Fletxes direccionals SI 
 
ALTRES PRESTACIONS 
Alarma i Il·luminació d'emergència.  
Escala en fossat. 
Polsador d'obertura de portes.  
Il·luminació de Recinte (forat). 
Indicador lluminós i acústic de Sobrecàrrega. 
24h teleserveis. 
Citófono.TIP_1 
 
DIMENSIONS Mínimes; 
Buit (ample x fons): 1375mm x 1975 mm 
Foso: 1000 mm  
Alçada Últim pis: 3380 mm 

 
En l'annex de materials s'especifica les característiques tècniques de 
l'ascensor previst a complir per a qualsevol altre fabricant. 
Es substituirà la cabina i la maquinària del muntacàrregues de servei. 
 
Es substituirà igualment el muntacàrregues existent per un altre ascensor 
amb les mateixes característiques que l’anterior amb la única diferència 
entre les dimensions de les portes de cabina i la situació del contrapès i 
l’estructura de suport. 
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8.13. EQUIPAMENT 

 
En el pressupost estimat d’aquest projecte no s’han tingut en compte el 
mobiliari interior propi de cadascun dels usos previstos en l’edifici. 
 
Si que s’ha previst l’equipament interior de lavabos ( miralls, portarottlos, 
eixugamans, etc) i el moble de recepció i control del vestíbul d’entrada de la 
planta baixa. Així mateix s’ha previst unes partides per la realització del 
taulell de recepció de la sala de consulta de l’ACAN i els armaris fitxes, 
encastats a les mampares, dels despatxos de direcció i sala de reunions de 
l’ACAN. 
 
S’adjunta en l’ANNEX 2.17 un estudi sobre la capacitat d’emmagatzematge 
dels dipòsits dels arxius que han d’anar equipats amb arxivadors compactes. 
 
Aquest estudi orientatiu ha estat realitzat per l’empresa EYPAR, 
especialitzada en aquest tipus d’armaris. El cost d’aquest equipament no 
està inclòs en el  pressupost d’aquest projecte executiu. 
 
Si que s'ha inclòs en aquest projecte la col·locació dels rails sobre els que es 
recolzaran  i desplaçaran aquests conjunts d'armaris mòbils.  Els rails han de 
quedar encastats i anivellats amb el paviment dels dipòsits per la qual cosa 
s'han de col·locar en el moment de col·locar els paviments, que en tots els 
casos són sobre paviments de terratzo. 
 
Els rails seran en secció de "U" invertida  Les unions entre dos trams dels 
rails, en els sentit longitudinal, es realitzaran compartint el mateix punt de 
calze  i encaixant suport mascle-famella en forma de V entre els dos rails. 
amb la finalitat de mantenir la planeitat de les superfícies de rodadura. 
 
Es col·locarà una cadena de tracció encastada allotjada en un dels carrils de 
cada sistema, en tota la seva longitud.  
 
Les característiques i la ubicació d’aquest rails estan grafiades en l’Annex 
2.17 d’aquesta memòria.  
 
Malgrat que en el projecte es fa aquesta previsió en quan a materials a 
subministrar i a la seva col·locació. Es facilitarà, prèviament a la col·locació 
de les guies,  un plànol de detall en el que s’especificaran les mides reals de 
l’obra, la ubicació de la totalitat de les guies i el materials a emprar així com 
les toleràncies de col·locació. Aquest plànol haurà de ser validat pels 
responsables de l’equipament de l’Arxiu Comarcal  i per la direcció 
facultativa de l’obra. 
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8.14. INSTAL·LACIONS 
 
8.14.1. INSTAL·LACIÓ D’AIGUA SANITÀRIA 

 
L’escomesa es realitza directament a través de la xarxa general de 
l’empresa subministradora del municipi (Aigua de Rigat S.A.) 
 
Actualment l’edifici disposa d’una escomesa d’aigua al carrer Concepció, 
cantonada amb al Plaça del Rei, però la canonada de la companyia 
subministradora que la alimenta és de plom i de 15mm de diàmetre o sigui 
insuficient perquè sigui un punt a mantenir només ampliant secció de tubs. 
 
Desprès d’estudiar diferents propostes per dotar de subministrament d’aigua 
sanitària (i contra incendis) l’edifici, els serveis tècnics municipals que 
redacten el projecte van sol·licitar una nova escomesa a la companyia 
subministradora a través del carrer Sant Bartomeu que és on la companyia 
disposa de canonada de 110mm de diàmetre. Desprès es va comprovar que 
aquesta canonada existent de la companyia subministradora és de diàmetre 
suficient per abastar les noves necessitats però que la pressió disponible és 
al voltant d’1,5kgr/cm2 amb una tolerancia del 20% o sigui, insuficient per 
dotar de la pressió necessària els diferents elements sanitaris de l’edifici. 
 
Per disposar d’una pressió d’aigua superior a aquest tram de canonada, al 
voltant de 3,5kg/cm2, la companyia proposa realitzar una reconnexió entre 
les seves xarxes al carrer Custiol essent suficient i aquesta resta valorada 
econòmicament als annexes corresponents. D’aquesta forma s’evita la 
col·locació d’un grup de pressió d’aigua a l’edifici estalviant la inversió inicial i 
la posterior despesa en manteniment. 
 
La distribució de canonades generals discorrerà de forma superficial i 
seguirà sempre que sigui possible el mateix  traçat que la suportació tipus 
safata per la electricitat, les dades i el clima. Aquestes canonades generals 
seran tipus multicapa que permeten una visual sense fletxes i d’altre banda 
es comporta molt bé front les condensacions  podent ser que no li calgués 
l’aïllament (però a projecte es valora l’aïllament que si la DF ho considera 
oportú es podria deixar de instal·lar a alguna zona en concret ja què no és 
imperativa la seva col·locació).  
 
Les canonades a instal·lar dintre dels espais humits no seran de multicapa, 
sinó de PE reticulat, facilitant i economitzant els petits traçats. Estaran 
convenientment protegides dins de tub corrugat en els trams en què discorri 
encastada en obra. El corrugat serà de color blau per a la canonada de 
aigua freda i vermell per a la d'aigua calenta (també podrà ser de color negre 
ja què la seva principal funció es protegir el tub i no crear ponts tèrmics). 
 
Es mantindran sempre accessibles les vàlvules generals que es grafien a 
plànols. A l'entrada de cada zona diferenciada s'instal·larà una vàlvula de tall 
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enregistrable (en principi encastada a paret a 2.1m d’alçada aproximada), 
del diàmetre de la canonada que l'alimenti.  
 
En l’ANNEX 2.11 d’Estudi i  Càlculs Hidràulics d’aquest capítol s'identifiquen 
els diferents trams de distribució i els diàmetres de canonada corresponents. 
El dimensionat de les diferents xarxes complirà les exigències del DB HS4 
pel que fa a cabals instantanis mínims, velocitats del fluid i pressions 
mínimes en els punts de subministrament, de manera que:  

 
- En els punts de consum la pressió mínima ha de ser:  
 

- 100 kPa per a aixetes comunes;  
- 150 kPa per fluxors i escalfadors.  
- La pressió en qualsevol punt de consum no ha de superar 500 kPa i per 

això es col·locarà una vàlvula reguladora de pressió. 
- La velocitat de càlcul compresa entre 0.5m/s i 3,5 m /s per a canonades 

de materials termoplàstics. 
 

D'acord amb els càlculs realitzats i les dades de la companyia 
subministradora, la instal·lació d’aigua potable no requerirà de grup de 
pressió per abastar als elements sanitaris a col·locar. 
 
Durant la distribució es compliran les condicions referents a les distàncies 
mínimes amb altres instal·lacions, així com de senyalització imposades per 
la normativa vigent. 
 
Només s’instal·la a l’edifici un escalfador elèctric de 30 litres que abastarà un 
abocador i un lavabo, a planta 1ª, i es justifica la no necessitat de consum 
superior a 50 litres diaris que obligui a implantació de sistemes de 
recolzament i estalvi d’energia ja que el seu funcionament serà puntual. Per 
tant, la instal·lació no ha de complir el RD 314/2006 del CTE, document 
bàsic DB HE, Ahorro de energía, sección HE4, Contribució solar mínima de 
aigua calenta sanitària.  
 
El càlcul de pressions i dimensionat de canalitzacions es justifica en les 
taules de càlcul de l’annex. 
 
S'han considerat coeficients de simultaneïtat corresponents amb l'expressió: 

1
1
−

=
n

k  

On n és el nombre de punts de consum existents en el subministrament. En 
cas d'un o dos punts de consum no s'aplica simultaneïtat. El càlcul de les 
pèrdues de càrrega s’ha realitzat mitjançant la fórmula Darcy y Weisbach.  
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8.14.2. INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ 
 

En l’ ANNEX 3.7  d’ Estudi i Càlcul de Necessitats Tèrmiques en Calefacció, 
Climatització i Ventilació s’adjunta la memòria, càlculs i pressupost d’aquest 
conceptes. Aquest document serà el que s’incorporarà en el projecte 
executiu com a justificació d’aquest apartat. 
 
D’una manera resumida les actuacions es concentren en: 
 
Per al sistema de climatització i aigua calenta per el terra radiant es proposa 
la instal·lació d'un sistema de volum de refrigerant variable (VRF), amb 
recuperació de calor,  inverter, mitjançant bombes de calor aire-refrigerant.  
Amb aquesta solució s’aconsegueix  la solució energètica global per a tot 
l’edifici, per a tots els dies de l’any i amb un rendiment estacional constant 
d’un 300-350%. 

La utilització d'aquest únic sistema resolt la: 
- Producció d’aigua calenta per al terra radiant de la planta primera.  
- Producció  fred per a refrigeració de l’edifici. 
- Producció  calor per a calefacció de l’edifici. 
La instal·lació complirà amb la Ordenança solar tèrmica del municipi i amb 
el CTE, ja que no serà necessari la instal·lació d’altres energies com la 
solar tèrmica ja que no es produeix demanda d’ACS. 
Es projecta una instal·lació de clima , que cobreix les necessitats de fred i 
calor de l’edifici. 
Per a la generació de calor, dividim la instal·lació entre aquelles estàncies 
que seran calefactades mitjançant terra radiant i aquelles que ho seran 
mitjançant equips interiors de climatització per aire, fan-coils, conductes, 
cassetes i splits.  
Es preveu la utilització d'una màquina exterior aire-refrigerant per planta. La 
demanda del terra radiant estarà alimentada per la màquina exterior de 
planta primera - P1.   
Per a la generació de fred s'utilitzaran equips interiors de climatització per 
aire. No s’utilitzarà el terra fred.  
Alternativament, es climatitza el dipòsit amb una unitat de conductes per 
mantenir les condicions de temperatura i per a remoure l’aire del interior del 
dipòsit. 
No es realitza control d’humitat a l’edifici, si ve que es farà un control 
manual amb registre de la humitat en els dipòsits de l’ACAN. 
Igualada disposa d’una humitat relativa - HR baixa i amb la ventilació i el 
sistema de clima dissenyat es pretén poder mantenir les condicions 
controlant les hores de renovació d’aire i amb la màquina de clima. 
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Per a la cambra frigorífica i per mantenir les condicions de temperatura 
baixes, es dissenya un equip frigorífic partit, on la unitat motocompresora 
anirà situada al costat de la porta d’entrada del carrer Concepció. La 
cambra haurà de ser aïllada amb control de temperatura i indicació de la 
humitat relativa.  

 
 

8.14.3. INSTAL·LACIÓ DE  VENTILACIÓ D’AIRE  
 

A l’edifici objecte de la present instal·lació, s’instal·larà un sistema de 
ventilació per tal de renovar l’aire interior de les diverses estances 
mitjançant una ventilació mecànica. 
S'instal·laran diverses màquines de ventilació amb recuperació de calor 
entàlpics amb rendiments de fins al 65%, ubicades en el fals sostre de les 
diverses aules o en la sala per instal·lacions de planta 4. La instal·lació és 
descentralitzada, de manera que a cada planta hi ha diversos recuperadors 
que renoven l’aire de les diferents zones.  
Tot el sistema de control de temperatures i horaris de la ventilació, clima i 
terra radiant s’efectua des de un panell de control del propi sistema de 
climatització.  
Per als dipòsits de llibres, s’instal·la us sistema de renovació d’aire sense 
recuperació d’energia, format per uns ventiladors d’aportació d’aire amb 
filtres i uns d’extracció. 
Aquesta ventilació serà resolta de formes diferents en funció dels locals i de 
les demandes de ventilació de cadascun d’ells, anteriorment calculada.  
S’instal·laran diversos equips per justificar aquesta ventilació. No es 
ventilaran la totalitat dels passadissos i vestíbul ja que es considera que 
aquests es ventilaran de forma natural i a més no formen part de les 
estances categoritzades com a ocupació permanent.  
A cada planta hi haurà conductes d’aire en forma de calaix que tiraran aire 
frontalment. El retorn es farà per la part de sota del caixó. 
Per ventilar l’espai general del pati interior central  i evitar acumulació de 
calor de forma estratificada a les parts més superiors del volum s’instal·len, 
unes 5 reixes de 0.5x1m d’alumini (4ut. aprofiten unes obertures existents i 
la cinquena restarà anul·lada només es col·loca una reixa per tapar el forat) 
i un conducte de fibra d’aquesta mateixa secció que conduirà l’aire fins a la 
coberta superior i l’expulsarà a través d’una xemeneia permetent extraure 
l’aire alhora que impedeix la entrada d’aigua de pluja.  
A continuació es detallen els accessoris que caracteritzen aquestes 4 
columnes de ventilació descrites al paràgraf anterior: 

  
- una en disposarà d’un ventilador tipus extractor de coberta model HTTI-

45-4T de SODECA o equivalent, de 6570 m3/h de cabal màxim d'aire 
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amb   activació del ventilador mitjançant activació manual o automàtica 
des de programa de control centralitzat. 

 
- les tres restants en disposaran cadascuna d’una comporta d'aire 

motoritzada, a 230V,  a la vista horitzontals, d'alumini, de 1000x500 mm, 
de secció recta i fixada a conducte de fibra, model CAA,  d'Escoclima de 
Salvador Escoda o equivalent, també amb   activació del ventilador 
mitjançant activació manual o automàtica des de programa de control 
centralitzat. 

 
Amb les comportes es pretén obtenir una ventilació natural actuada en 
funció de les necessitats i quan les necessitats ho requereixin també es 
podrà agilitzar la ventilació mecànicament a través de l’actuació sobre 
l’extractor que podrà renovar l’aire d’aquest volum fins a 4,5 vegades a la 
hora. 
 
A l’ANNEX 2.8 es detalla perfectament la ventilació de forma detallada ja 
què la descripció d’aquest apartat de ventilació només pretén ser un resum 
introductiu a la extensa justificació de l’annex. 

 
 

8.14.4. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
 

Actualment existeix una ET integrada a la planta baixa de l’edifici i des 
d’aquesta s’alimentarà el nou mòdul de comptadors a instal·lar al límit de la 
façana que dona al carrer sant Bartomeu. Així que, es construirà un armari 
d’obra amb portes metàl·liques que contindrà l’espai pel mòdul de 
comptadors, CPM,  i altres equips necessaris.  
 
Així des d’una sortida dels armaris de distribució de dintre de la ET 
s’alimentarà directament el mòdul de comptadors, sense CGP i discorrerà 
per dintre de la ET, ja que s’instal·larà en projecció vertical. Si la companyia 
subministradora requerís la instal·lació de la CS i la CGP es podrien 
instal·lar ja què a pressupost estan valorades. 
 
A projecte es defineix el tipus de mòdul de comptadors o conjunt de 
protecció i mesura, que serà un del tipus TMF10 per a subministrament 
trifàsic individual superior a 15 kW, potència entre 111-270 kW i de 400 V 
de tensió amb IGA de 250A IV, regulable, amb protector de sobretensions 
permanents i interruptor diferencial de 500mA a través de toroïdal. 
 
Des de l’armari d’obra (del CPM) s’alimentarà el quadre de comandament i 
protecció general de l’edifici, ubicat al magatzem de material de planta 
baixa,  discorrent els conductors sobre safata metàl·lica. 
 
Es projecta un subquadre general a cada planta i des d’aquests 
s’alimentaran tots els consumidors a través de safates col·locades als 
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traçats generals dels passadissos i altres. Als plànols de projecte es mostra 
el traçat de safates metàl·liques, armaris per cada planta, petit material i 
aparells consumidors (com lluminàries, emergències, persianes elèctriques, 
etc.). 
 
En l’ANNEX 2.12 de Càlcul de la Instal·lació Elèctrica es justifiquen els 
càlculs  i es mostren les característiques dels conductors, longituds, 
caigudes de tensió, calibre de les proteccions, descripció dels elements 
consumidors i agrupacions formades de forma ordenada. Al pressupost i 
amidaments també es detallen tots els elements. 
 
Als amidaments de projecte es defineixen els armaris que s’han d’instal·lar 
a cada planta, conformant els subquadres, diferenciant si pertanyen a la 
línia general de l’edifici o a la provinent del grup electrogen (anomenada 
Preferent). Des d’aquests armaris es protegeixen i comanden totes les 
línies d’enllumenat, emergències, preses de corrent, ventilació, clima, etc. 
d’aquesta planta. 
  
Els armaris de comandament i protecció, ubicat a planta baixa estarà 
format per un o més armaris metàl·lics de superfície de xapa 
electrozencada amb un armari per embarrat+interruptor general  tipus 
PASILLO LATERAL de Schneider Elèctric o equivalent (a partir de 
l’embarrat sortiran tots els conductors alimentadors dels elements de 
protecció i comandament ubicats aigües avall). Aquest armari de “passillo 
lateral” disposarà de la meitat de l’espai per les proteccions generals de la 
línia general i l’altre meitat a les del grup electrogen. 
 
Els diferents quadres i subquadres resten definits als amidaments i són 
conformats per armaris tipus cofret metàl·lic de superfície, de xapa 
electrozencada, d’1, 2, 3, 4 i/o 6 fileres de 24 mòduls/fila i 18mm cadascun. 
També poden formar agrupacions entre ells per aconseguir els mòduls 
necessaris tal i com s’aprecia a les partides d’amidaments corresponents. 
Quan els subquadres resten dintre d’armari d’obra o espai específic, com 
és el cas del quadre de la planta primera, no duran tapa de protecció 
d’accés, el quadre general de planta baixa porta tapa però tenint en compte 
que resta dintre d’un espai específic per a la instal·lació elèctrica 
(anomenat magatzem de material) també podrà prescindir de la porta tapa, 
la DF ho valorarà a obra (en pressupost està inclosa). 
 
Els quadres i subquadres duran espai també pels mòduls del sistema de 
control i els borns de connexió de sortida.  
 
Als traçats generals com; passadissos i muntants  es preveu la col·locació 
d’una safata cega foradada passacables de diferents seccions (200x60mm, 
150x60mm i 100x60mm) de Pemsa o equivalent en funció dels conductors 
a albergar, tal i com s’aprecia als plànols. També permetrà instal·lar en el 
futur qualsevol altre conductor que es cregui oportú. A plànols es mostra la 
implantació i canvis de secció. Aquesta safata està amidada de forma 
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independent per la electricitat i  les dades  de forma que caldrà garantir un 
correcte creuament dels conductors a les derivacions. 
 
Com es podrà observar al plànol de l’esquema elèctric unifilar la majoria de 
circuits previstos són per enllumenat i per bases de maniobra per als 
diferents equips o màquines que es puguin instal·lar a l’edifici. Les altres 
línies importants per la seva potència són les de les climatitzadores, la 
ventilació - extracció, ascensors, càmera frigorífica, unitats de clima tipus 
bomba de calor elèctriques, grup de pressió d’aigua contra incendis, etc. 
 
A l’esquema unifilar es detallaran els conductors de 450/750V, que són la 
part més desfavorable d’una estesa, quan el traçat sobre safata sigui petit 
(quan sigui predominant en quant a longitud el traçat sobre safata es 
calcularà com a 0.6/1kV), els trams entre armari de planta fins a cada 
superfície, que discorre per la safata  descrita anteriorment pels 
passadissos, es realitzarà amb conductors tipus mànega de diferents 
seccions, derivant a cada superfície a la caixa de connexions i a partir de la 
qual serà conductor unipolar. Això es reflexa a la descripció d’amidaments. 
 
Dintre de les superfícies a alimentar es preveu la instal·lació superficial per 
sostres de forma vista i encastada a altres zones, això resta definit als 
amidaments. En general a on es disposi de trasdossat  s’intentarà encastar 
i amagar la instal·lació, a la resta de tancaments es farà superficial amb 
tubs rígids instal·lats a bona vista. 
 
Els conductors unipolars de seccions vàries discorreran superficialment 
amb tub de plàstic (corrugat flexible darrera del trasdossat i rígid a espais 
de plantes que no permetin la col·locació encastada), de diferents 
diàmetres segons seccions i número de conductors a albergar. Les 
derivacions es realitzaran dintre de caixes de superfície estanques, 
rectangular o quadrades, tancament amb 1/4 de volta, depenent del volum 
de connexions a realitzar, tal i com s’especifica als amidaments i sempre 
garantint el correcte accés per manteniment. 
 
Les seccions dels conductors i les seves característiques venen 
determinades al pressupost i l’esquema unifilar. L’esquema unifilar mostra 
una exhaustiva i detallada informació de cadascuna de les línies, les seves 
proteccions i els elements consumidors. El diàmetre del tub protector del 
conductor elèctric depèn de la secció i número de conductors.  
 
La distribució de l’esquema elèctric unifilar mostra el calibre de les 
proteccions i com es pot apreciar resten amb calibres superiors aigües 
amunt que aigües avall dintre d’una mateixa línia, això és per intentar 
complir amb la Selectivitat de les proteccions fent que saltin primer les 
d’aigües avall ( afectant nomes a la línia provocadora de l’avaria). 
 
Com aquesta instal·lació disposarà de la ET de la companyia 
subministradora al mateix edifici s’ha de tenir especial cura amb la Filiació  
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de les proteccions elèctriques front a les corrents de curtcircuit així que a 
l’hora de construir els armaris (sigui a través d’industrials externs o 
lampistes adjudicataris a obra) es revisaran les proteccions per garantir que 
les proteccions valorades a projecte o altres de fabricants equivalents filien 
a tots els nivells protegint cadascuna de les parts de la instal·lació 
correctament front a curtcircuit. Així què es podran reduir els poders de tall 
de les proteccions dels subquadres, per sota dels valors pressupostats, 
sempre que es garanteixi la filiació a tots els nivells.  
 
Els conductors de 450/750V d’aïllament de les instal·lacions elèctriques 
discorren sota tub flexible corrugat de plàstic encastat fins les preses de 
corrent i interruptors. Les lluminàries seran alimentades també amb 
conductors sota tub flexible corrugat o rígid de plàstic. El tub serà de 
característiques equivalents als classificats com “NO PROPAGADORS DE 
LA FLAMA” d’acord amb les normes UNE-EN 50.085-1 i UNE-EN 50.086-1. 
 
La situació d’interruptors, preses de corrent, preses d’aparells específics, 
etc., restà grafiada al plànol de planta de projecte. El projecte inclou tots els 
interruptors, commutadors, presses de corrent, i accessoris varis segons es 
detalla a les diferents partides de pressupost. A les corresponents partides 
de pressupost es detallen si són superficials o encastats. 
 
Es col·locaran detectors de presència i lluminositat per a l’encesa de 
l’enllumenat dels serveis higiènics, passos, distribuïdors, escales i altres 
zones d’ocupació esporàdica evitant l’encesa per detecció quan el nivell 
lumínic natural és suficient, als espais sense aportació solar natural només 
actuarà la detecció de presència (sense discriminació lumínica). 
 
Es col·locaran uns punts de treball compostos per una caixa de 
mecanismes per a encastar (a paret o terra)  o instal·lar superficialment 
amb capacitat per a 6 mecanismes de tipus modular segons s’indica a 
plànols i pressupost, amb preses de corrent  schucko de 10/16A II a 250V 
c.a. color blanc (endolls generals), preses de corrent schucko de 10/16A II 
a 250V c.a. de color vermell (SAI) i  adaptadors per presa de 2 RJ45 per 
V/D). La nomenclatura de SAI només diferencia les dues línies que abasten 
cada caixa de mecanismes però no prové una línia des de l’aportació de 
corrent d’un aparell tipus SAI. 
 
Tots els conductors elèctrics a instal·lar seran no propagadors d'incendis, i 
amb emissió de fums i opacitat reduïda (UNE 21.123 part 4 / 5 o UNE 
21.1002, depenent de la tensió assignada del conductor).  
 
Els conductors alimentadors de sistemes de protecció contra el foc que 
haurien de garantir un funcionament en cas d’incendi duran conductors 
resistents al foc, com és el cas dels; ventiladors de sobrepressió d’aire de 
les escales 1 i 3, el grup de pressió d’aigua  contra incendis i la alimentació 
de les centrals contra incendis (la específica de dipòsits i la general). 
També durà cable resistent al foc el conductor principal provinent del grup 
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electrogen fins a l’embarrat del quadre general, els conductors que 
realitzen els ponts a les proteccions corresponents, assegurant 
l’alimentació dels sistemes de protecció contra el foc en tots els seus trams 
i l’alimentació d’un dels ascensors principals. Encara que no es considera 
aquest ascensor una via d’evacuació en cas d’incendi, es dota la seva 
alimentació elèctrica d’aquest conductor elèctric per aconseguir una major 
prestació a l’hora de la evacuació de persones amb mobilitat reduïda que 
puguin ser a l’edifici en cas d’incendi. 
 
Es realitzarà  la connexió de posada a terra de la instal·lació elèctrica 
general, la del neutre del grup electrogen i la del para llamps, totes amb el 
conductor nu de 35 o 50 mm2 de secció segons pressupost i les piques de 
terra de 1500 mm de llargària tal i com es detalla a les seves partides 
corresponents.Com s’ha d’extraure el paviment de la zona de moll de 
càrrega, escala 2, dipòsit B i altres s’aprofitarà per inserir els tres circuits de 
terra de forma independent fins a les seves caixes seccionadores  a partir 
de on partiran els conductors de protecció de cada instal·lació, es podran 
unir amb una caixa pont de terres les xarxes de terra del parallamps i la 
instal·lació elèctrica podent-se desconnectar per realitzar proves de 
manteniment. 
 
A l’esquema unifilar es mostra el conductor entre CPM i QGPC com 
3x150/70+TTx95mm2 però en realitat com el pont desconnectador de 
terres s’ubicarà al QGPC i no a CPM aquest conductor unirà el pont 
amb l'embarrat de terres d'aquest QGPC no discorrent amb la resta de 
conductors a la   Derivació  Individual. Això es fa així perquè col·locar la 
presa de terra al CPM implica estar massa prop dels terres de la ET. Al 
col·locar la xarxa de terres de l’edifici es mantindrà sempre la distància 
mínima de 15m respecte la E.T. tant a la presa de terres de la instal·lació 
elèctrica com a la del para llamps.  
 
També es comptabilitza la connexió amb conductor nu d’1x35mm2 de la 
safata per presa equipotencial a l’armari general i als subquadres de 
plantes. Aquesta partida de cable nu inclou les connexions mecàniques 
necessàries a cada tram de safata a través de terminal i cargol - femella. 
 
Es preveu la instal·lació de 3 ascensors amb maquinaria integrada a 
embarcament de la ultima planta i encara que a planta cinquena es grafia 
un espai per maquinària d’ascensor de la zona d’arxiu serà utilitzat amb un 
altre finalitat. 
 
La potència total a instal·lar a l’edifici és de 262.027,9kW però, tenint en 
compte la simultaneïtat de funcionament es preveu una potència de càlcul 
necessària de 130.187,6kW aprox. però es definirà la potència a contractar 
a obra. 
 
S’instal·larà un sistema de control de les instal·lacions d'enllumenat,  ACS 
(un escalfador elèctric), clima (bombes circulatòries de terra radiant) 
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ventilació (de 3 comportes i 1 ventilador de claraboia i resta d'extractors i 
caixes de ventilació), etc., a través d'un sistema escada compost per un 
PLC Siemens tipus ET200SP, una pantalla HMI tàctil Siemens de 19'',  un 
bus de camp Profinet (que distribuirà i comunicarà amb la resta de 
perifèrics a cada planta) i  un total de 5 punts de connexió amb 8 DI 24V 
(entrades digitals) i 16 DO (sortides digitals) transistor i relé extern.  
 
Des de la pantalla tàctil  es podran activar i desactivar les diferents zones 
d'enllumenat de forma manual prement sobre la imatge de la zona 
seleccionada o de forma programada (a través d'un horari pre establert) 
que s’encarregarà d’habilitar o des habilitar cada part de la instal·lació 
corresponent. El control es distribuirà en 5 quadres elèctrics; P.baixa, 
primera, segona, tercera i quarta. Al de  planta baixa hi haurà el PLC, al de 
planta primera, segona, tercera i quarta hi hauran estacions de perifèria 
distribuïda. Aquestes estacions comunicaran amb el PLC central per mitjà 
d’una xarxa PROFINET. Al vestíbul d’entrada  hi haurà una pantalla 
SIEMENS de 19’’ amb el sinòptic de cada planta de l’edifici, i que permetrà 
actuar sobre cada part de la instal·lació de forma àgil i clara. A la seva 
partida corresponent es detallen els principals elements que conformen la 
instal·lació. Es realitzarà la posada en servei d’aquesta instal·lació de 
control una vegada establerts els horaris de funcionament de cada perifèric 
a controlar a l’edifici. 
 
L’REBT 2002 a la seva instrucció MI-BT028, estableix que en els locals de 
reunió amb afluència superior a 300 persones, obliga disposar d’un 
Subministrament de Socors. Aquest subministrament de socors hauria de: 
  

-Alimentar com a mínim un 15% de la potencia contractada. 
 

-No s’especifica quines línies s’han de mantenir alimentades amb el grup 
electrogen. Per lògica s’alimentarien serveis que garanteixin una correcta 
evacuació com; enllumenats, ascensors, etc. 
 
Per tant, com no hi ha obligació d’alimentar el 15% de cada planta de forma 
equitativa sinó que, el tècnic aplicarà un criteri justificant a on s’aplica 
aquest % donant importància a la seguretat d’evacuació (enllumenat, 
central d’incendis, etc.), i si calgués tota una planta. 
  
Tenint en compte que l’edifici disposarà de  tres ascensors, i encara que no 
es considera cap  ascensor una via d’evacuació en cas d’incendi,  caldria 
garantir la alimentació elèctrica d’un d’aquests aparells (el núm. 1) per 
garantir una correcta evacuació i més tenint en compte que els aparells 
elevadors disposen de mecanismes de sortida en cas de fallida de corrent 
elèctrica. 
 
Encara que el edifici no es faci servir com a emergències per la ciutat si 
caldria tenir en compte que en cas d’emergència, basat en experiències a 
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uns altres edificis públics, hauria de poder continuar donant els següents 
serveis als següents espais: 

 
- servei de calefacció, ventilació, enllumenat i altres a la planta 

segona. 
- funcionament de l’ascensor principal 1. 
- enllumenat d’escales d’emergència 1 i 3 més vestíbuls d’entrada 

principal i d’evacuació. 
- alarmes, sistemes contra incendis (detecció d’alarma, polsadors, 

sobrepressió d’escales i grup de pressió d’aigua d’abastament de 
BIEs). 

- sistema de control intel·ligent i de control de clima 
 

La diferència econòmica entre un grup que aporti el 15% de la potència a 
contractar, que seria d’uns 20KVA, respecte un que cobreixi els serveis 
mínims generals i una planta sencera en cas d’emergència ,la planta 
segona, que seria d’uns 66KVA és relativament baixa i permet prendre la 
decisió d’augmentar el calibre del grup aportant una funció extra en cas 
d’emergència. 

 
Per alimentacions de més de 8 hores serien necessaris dipòsits extra 
d’acumulació de gas oil i per evitar això es disposarà d’un grup amb un 
dipòsit de 850 litres (enlloc de la capacitat normal de 240 litres) que dotarà 
d’una autonomia de 83 hores al grup. El grup valorat a projecte serà un 
silenciós d'escapament tipus residencial de 66 kVA de potència en servei 
d'emergència, model HFW 60 T5 de la marca HIMOINSA o equivalent amb 
les característiques tècniques millor definides a la seva corresponent 
partida. 
 
Segons s’observa a la distribució de l’esquema elèctric unifilar s’ha creat 
una distribució elèctrica que afavoreix la futura instal·lació d’aparells 
modulars destinats a la lectura elèctrica dels tres espais de forma 
independent com són: 

 
- Arxiu; amb Planta Baixa, Primera i Quarta. 
- Escola 1; Planta segona. 
- Escola 2; Planta Tercera. 

 
Les instal·lacions es realitzen sempre tenint en compte el Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques 
Complementàries (RD 842/2002 de 2 d’agost de 2002). Les instal·lacions 
que afectin directament a la Companyia Subministradora compliran en tot 
moment les seves prescripcions particulars. 
 
La legalització de la instal·lació general resta valorada econòmicament al 
pressupost amb la  realització del projecte  de  legalització  de la instal·lació 
elèctrica. També resta valorada la legalització de la instal·lació del grup 
electrogen.  
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8.14.5. INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT 
 
La nova normativa de la Unió Europea UNE 12464-I, en quant a 
il·luminació d’interiors, va entrar en vigor per millorar la il·luminació tenint 
en compte les necessitats dels treballadors en funció de les feines a 
realitzar. Aquesta norma ajuda a millorar la fatiga visual fent que els 
treballadors o usuaris d’una activitat puguin realitzar el seu treball 
eficientment i sense grans esforços. 
 
Segons els càlculs realitzats i les imposicions de la nova normativa s’ha 
procurat establir una il·luminació mantinguda mínima no inferior als valors 
següents, en funció de l’ús de cada espai, i amb una uniformitat mitja 
superior al 0,40 que mostra la ubicació als plànols.  
 

 
A continuació es mostren els requeriments d’il·luminació mitja de cada 
superfície per garantir les activitats a desenvolupar: 

 
Aules                      Em     500lux  
Oficines i despatxos      Em     500lux 
Sala polivalent     Em     500lux  
Dipòsits        Em     250lux  
Vestíbuls, Passadissos i arxius          Em 150-200lux  

 
És important que l’índex de reproducció del color de les làmpades de 
fluorescència no sigui inferior a 80 als llocs de treball continu segons 
estableix la normativa UNE 12464-I. La temperatura de color serà definida 
per la D.F. a totes les làmpades de fluorescència i LED (a les lluminàries 
s’especifica la temperatura de color dels LEDS).  
 
A l’ANNEX 2.10 es mostren els càlculs de la il·luminació mitja de cadascun 
dels diferents espais i aquests han estat realitzats  amb el programa de 
càlcul DIALUX. 
 
Avui dia està més que justificada la utilització de les lluminàries de tipus 
LED, en qualsevol dels seus diferents formats, tant per a les zones a les 
quals es requereix  una lluminària més eficient pel gran número d’hores de 
funcionament 
com per espais de curt horari però freqüent ús com pot ser serveis higiènics 
o passadissos. Així què, a la majoria d’espais que no es col·loca lluminària 
de tipus LED és perquè no s’ha aconseguit trobar la lluminària que 
compleixi els requeriments establerts en format LED, com pot ser a les 
escales amb l’aplic superficial model Muna d’iGuzzini, però que si en el 
moment de la execució de la obra aquest model ja el fabriquessin en 
tecnologia LED seria molt positiu instal·lar-lo. A projecte es valora la 
col·locació de lluminàries de diferents models de tipus fluorescència amb 
l’equip electrònic, que també afavoreix la durada o vida del tub fluorescent, 
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allargant-la de forma considerable amb el pertinent estalvi de manteniment 
a la vegada que facilita una activació instantània. 
 
Es reutilitzaran les lluminàries existents a l’edifici del model LAMPTUB de la 
marca LAMP, tal i com es descriu a les partides corresponents de 
pressupost,  i es realitzaran dos tipus d’actuació en funció dels 
requeriments a implantar a cada espai, per exemple: 

 
- A les zones de necessitat de més nivell lumínic, com a les aules, 

sales de professors, despatx,etc. a les quals el nivell mitjà hauria 
de ser de 500 lux s’extrauran tots els mecanismes interns 
existents a les lluminàries existents i s’instal·laran mòduls tipus: 

 
o LINES G2 mod.B de 26W LED de LAMP o equiv. 
o LINES G2 mod.B de 43W LED de LAMP o equiv. 
o LINES G2 mod.C de 59W LED de LAMP o equiv. 

 
- A les zones de necessitat de menys nivell lumínic, com a les 

dipòsits i passadissos a les quals el nivell mitjà hauria de ser de 
250 lux i 150 lux respectivament, s’aprofitaran els mecanismes 
interiors de les lluminàries existents actuant-hi segons es descriu 
a la partida corresponent de pressupost i s’instal·laran els tubs de 
LED nous tipus: 

 
o tub de led de 20W alimentat a 230V de LAMP o equiv. 
o tub de led de 22W alimentat a 230V de LAMP o equiv. 

 
A les dues actuacions descrites se’ls canviarà el difusor perquè els 
existents són de lames i estan en condicions desfavorables. 
 
Hi ha zones, com als dipòsits, a les quals la obligatorietat d’una uniformitat 
lumínica que garanteixi una correcta il·luminació en totes les posicions dels 
armaris mòbils interiors obliga a obtenir un nivell lumínic superior al requerit 
però justificat per aquesta complexa distribució variable i de gran alçada. 
Els passadissos de les plantes segona i tercera també són altres 
d’aquestes zones a les quals el nivell estarà per sobre del requerit perquè 
prima la estètica de veure una il·luminació contínua però que, tenint en 
compte que seran espais controlats per detecció de moviment i lluminositat 
el consum serà molt baix. 
 
Per la disposició, orientació de l’edifici, superfície de les finestres i la 
proporció d’aquestes respecte a la superfície total dels tancaments, i altres 
factors es creu convenient instal·lar més d’una encesa a cada espai, 
repartint el consum i podent-lo adaptar a les necessitats en funció de la 
incidència solar. O sigui que amb  2 interruptors o més, es sectoritzen 
espais, podent encendre només les línies interiors, deixant sense encendre 
les més properes a finestres com a aules. 
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Es detectarà la lluminositat de les superfícies (Multi sensor de 
presencia+lluminositat) actuant on-off sobre les diferents enceses de les 
superfícies ja què, les lluminàries no són dimeritzables. Aquestes 
superfícies són els serveis higiènics, passos, distribuïdors, escales i altres 
zones d’ocupació esporàdica. 
 
A cada superfície de l’edifici s’ha intentat col·locar les lluminàries més 
adients dintre dels límits econòmics que garanteixen el retorn de la inversió, 
tenint en compte les hores que estaran en funcionament, per tal 
d’economitzar al màxim el consum d’energia i sempre complint amb els 
requeriments lumínics preestablerts als paràgrafs superiors. Així doncs, a 
les diferents partides de pressupost es detallen les diferents lluminàries i 
als amidaments la seva ubicació seguint aquestes prescripcions. Als 
plànols es grafia amb detall el tipus de lluminària a instal·lar a cada 
superfície.  
 
També es col·locaran lluminàries tipus LED  als serveis, que seran fàcils i 
eficients a l’hora d’encendre-les i parar-les actuades pels detectors de 
presència o interruptors manuals, a la vegada que no les deteriora com 
passaria amb una lluminària convencional per una encesa-parada molt 
freqüent.  
 
Es col·locaran tires de led integrades als passamans d’escales i baranes de 
vestíbuls i terrasses, a les partides corresponents es detalla la instal·lació i 
els seus accessoris per una correcta distribució lumínica així com el 
repartiment de fonts d’alimentació en funció de la longitud - potència de 
cada tram a alimentar. 
 
La present instal·lació complirà amb la secció HE-3 corresponent a 
l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació, segons es mostra 
a l’apartat 3.5. DB-HE d’Exigències Bàsiques d’Estalvi d’Energia d’aquest 
projecte. 
 
També es preveuen quatre lluminàries d’emergència diferents (85, 170 i 
300 i 360lúmens) amb una única configuració, de forma superficial, i la 
seva implantació resta reflectida a plànols.  

 
 

8.14.6. INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS 
 
 
Aquesta instal·lació està composta per la instal·lació de megafonia a zones 
generals, equipament àudio visual a les aules i sala polivalent, de 
veu/dades, wifi, CTTV a zones generals i el porter electrònic pel control 
d’accessos. A continuació es detallen les diferents instal·lacions: 
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INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA;  
 
Es preveu la instal·lació d’un sistema general de megafonia amb un 
micròfon flexo de 25 cm. ubicat al vestíbul principal de planta baixa i a 
través d’una   central de megafonia amb amplificador de 240´´ i un 
reproductor d’àudio multiformat amb USB (instal·lats al rack1) s’actua sobre 
altaveus instal·lats a zones de pas general, tal i com s’indica a plànols, 
units amb cablejat paral·lel de 2x1,5mm2. 

 
 

INSTAL·LACIÓ ÀUDIO VISUAL;  
 
S’instal·larà una caixa de mecanismes a cada aula i a la sala polivalent per 
a col·locar superficialment, de material plàstic, rectangular, amb capacitat 
per a 6 mecanismes de tipus modular, de mòdul ample doble, per dotar de 
comunicació entre: 

 
 PC professorpissarra. 
 PC professorprojector. 
 PC professor altaveus.  

  
I això s’aconseguirà col·locant els següents mecanismes a la caixa descrita 
i als seus perifèrics: 
 

- 1 presa VGA+ 8m de conductor de comunicació entre preses 
VGA ordinador i projector+ 1presa  VGA per projector. 

- 1 presa USB+ 8m de conductor de comunicació entre preses USB 
ordinador i pissarra + 1 presa USB per pissarra. 

- preses àudio (pels altaveus)+ 5m de conductor paral·lel fins el 
primer altaveu+ 8m  de conductor paral·lel fins el segon altaveu. 

- 1 presa de corrent schucko de 10/16A II a 250V c.a. de color 
blanc. 

- 2 tapes cegues de previsió. 
 
 

INSTAL·LACIÓ DE VEU/DADES 
 
Com a l’edifici hi conviuran diferents activitats impartides a plantes diferents 
es realitzen instal·lacions individuals per cada activitat així dons, es preveu 
instal·lar 3 racks principals de 42U. A continuació es detallen a on 
s’instal·len i quines superfícies abastaran: 

 
- Activitat destinada a ARXIU =>rack1 instal·lat a Sala de recepció 

de planta baixa i cobrirà totes les plantes bª,1ª,4ª i 5ª.  
- Activitat destinada a DOCENT 1 =>rack2 instal·lat a Sala 

d’instal·lacions i cobrirà tota la planta 2ª.  
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- Activitat destinada a DOCENT 2 =>rack3 instal·lat a Sala 
d’instal·lacions i cobrirà tota la planta 3ª.  

 
Actualment l’edifici disposa d’una escomesa de fibra òptica a través del 
CTTI, la seva escomesa està a la futura superfície destinada a Dipòsit C, 
de planta baixa, i amb aquest projecte es preveu la instal·lació d’un rack de 
12U, rack0, per ubicar els aparells de la fibra i un panell de 24 ports per 
distribució de senyal perquè a través de conductors tipus 4 parells CAT6A 
es comuniqui amb  la resta de racks de l’edifici. 

 
El rack1 que abasta les plantes baixa, primera, quarta i cinquena serà el 
que albergarà totes les instal·lacions generals de l’edifici referents a 
megafonia, CTTV, Telèfon d’ascensors, electrònica, wifi, etc. 

 
Es preveu una instal·lació de xarxa de veu i dades, la qual servirà tant per 
telefonia com per informàtica (ADSL) per a diferents parts de l’edifici partint 
des dels diferents racks  i fins a les preses. Aquestes parts estan definides 
a plànols i amidaments del pressupost de projecte. 

 
Les preses de senyal de veu i dades seran de tipus modular, d'1 mòdul 
estret, amb connector RJ45 simple, categoria 6A, amb connexió per 
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, muntada sobre caixa o bastidor 
(amb 2 preses d'informàtica RJ45, tot amb  suport, marc  i tapa, sèrie 27 de 
SIMON o equivalent als punts que es grafien als plànols. Aquestes aniran 
integrades a uns punts de treball compostos per una caixa de mecanismes 
per a encastar o instal·lar superficialment amb capacitat per a 6 
mecanismes de tipus modular segons s’indica a plànols, amb presa de 
corrent  schucko de 10/16A II a 250V c.a., color blanc (endolls generals), 
preses de corrent schucko de 10/16A II a 250V c.a. de color vermell (línia 
per ordinadors) i  els adaptadors per presa de 2 RJ45 per V/D). 

 
Les aules polivalents 2 de les plantes segona i tercera, pertanyents a les 
corresponents aules informàtiques també es col·locaran uns punts de 
treball compostos per una caixa de mecanismes  instal·lar superficialment 
amb capacitat per a 6 mecanismes de tipus modular segons s’indica a 
plànols i pressupost, amb 6 adaptadors per presa de 6 RJ45  (per V/D). 

 
El cable a instal·lar serà de 4 Parells CAT6 A i lliure d'halògens. Es 
provoquen atenuacions de senyal quan es disposa de  longituds elevades 
de conductors, s’aconsella no superar els 90m. 

 
 

INSTAL·LACIÓ DE PUNTS WIFI. 
 
A plànols de grafia els punts d’accés tipus WIFI que s’han de col·locar per 
assegurar una cobertura òptima de totes les zones interiors de l’edifici 
tenint en compte que disposen d’una cobertura radial d’uns 15m 
aproximadament. 
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INSTAL·LACIÓ DE CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ. 
 
Es col·locaran càmeres amb CCD en COLOR de 1/3´´ d'alta  sensibilitat als 
passadissos i zones generals de pas tal i com es grafia als plànols. Amb 
una resolució de 420 línies, 0.5 Fl.2 IR, 50 dB de senyal de soroll. Amb 
processament avançat dels senyals digitals. Lents vari-focals entre 4 i 
9mm. Detecta automàticament el tipus de lent que és instal·lada. 
Il·luminació infraroja de amb 36 LEDs a 30metres. commuta 
automàticament a B/N quan disminueix la il·luminació de l'escena,  Model: 
CTD-73 de la marca CCTVDIRECT o equivalent. (inclou alimentador a 12V 
instal·lat dintre d'una caixa de connexions de 10x10cm).  
 
Totes les imatges seran gravades en un vídeo- gravador digital  en color  
de 24 entrades de vídeo i capacitat magatzematge digital de 2 HDDSATA 
ubicat al rack1. Tal i com es pot apreciar als amidaments de projecte, les 
càmeres seran alimentades elèctricament amb un conductor elèctric de 
coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,  de secció 3x1,5 mm2,  col·locat 
sobre safata en els seus traçats generals que anirà alimentant en cascada 
totes les càmeres (connexions dintre d’una caixa de connexions amb 
l’alimentador de cada càmera).  
 
Els conductors s’instal·laran en forma d’estrella, comunicació de forma 
independent per cada càmera, o sigui que tot els conductors seran 
col·locats entre cada càmera i el vídeo- gravador (ubicat a armari rack 
P.Bª).  
 
En ocasions s’ha instal·lat conductor tipus Cable 4  Parells 3091 LSZH  
CAT6 per transportar la senyal de les càmeres al vídeo- gravador però 
depenent del tipus de traçat i en funció de la topologia i qualitat de la estesa 
dels conductors d’alimentació elèctrica, que comparteixen safates 
separades per envans, ocasionalment poden provocar interferències així 
què, per evitar-les a aquest edifici s’instal·laran conductors de transmissió 
de dades entre càmeres i vídeo- gravador tipus coaxial RG-59  lliure 
d'halògens. D’aquesta forma a part d’eliminar l’afectació de les 
interferències també s’estalvia en col·locació de transceptors cable UTP - 
connector BNC. 
 
Els cables coaxials es col·locaran  sobre safata en els seus traçats 
generals juntament amb les dades i sota tub corrugat de 20 mm de 
diàmetre als traçats fora safata. 
 
 
INSTAL·LACIÓ DE PORTER ELECTRÒNIC:  
 
Per accedir a l’edifici fora d’horaris o controlar l’accés dintre d’horaris es 
disposarà grup Àudio/Vídeo amb telecàmera en color a la planta baixa de la 
façana principal. La recepció de trucades es farà a través de 3 telèfons 
interiors a 3 espais a la vegada (vestíbul, despatx de direcció i sala 
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consulta) amb monitor en color i versió mans lliures, amb 2 accessos, de 
Comelit o equivalent.  
 
Els conductors tipus bus de comunicació i elèctrics d’alimentació resten 
definits a les seves corresponents partides de pressupost. Les 
canalitzacions generals, safates o canals, discorreran pels passadissos i 
centrades a on la càrrega de conductors sigui superior i els sostres 
garantiran un accés fàcil a les mateixes per tasques de manteniment. Als 
plànols es poden observar diferents traçats de safates que tanquen anell 
per dos baixants afavorint la col·locació del conductor de projecte o uns 
altres futurs disposant de vàries opcions de traçat, triant el més factible. 
 
Hi ha un espai a planta baixa ,moll de càrrega, als quals interessa limitar 
l’accés, i és aquí on a través d’una placa exterior amb mòdul fònic i mòdul 
per control d'accés numèric (col·locades segons plànols) s’actuarà sobre el 
pany deixant passar a la persona que sigui portadora del codi correcte o 
limitant-la en cas contrari. La persona que no sàpiga el codi perquè no sigui 
treballador de l’arxiu sempre podrà trucar i obtenir resposta (sense 
càmera).  

 
 

 
8.14.7. INSTAL·LACIÓ CONTRA INTRUSIÓ 
 
Aquesta instal·lació estarà constituïda per una central alimentadora de tots 
els elements perifèrics i els seus elements perifèrics d’actuació. Central 
microprocessada bidireccional, amb 8 línies de detecció totalment 
programables, ampliable fins a 48 línies, configurables en 16 tipus distints, 
Ref.: Plana Fàbrega Model: CR-80 o equivalent.  
 
La central s’instal·larà a paret a dintre de l’armari d’obra que alberga el 
quadre elèctric de planta a passadís interior de planta 1ª i els elements 
perifèrics de detecció o actuació (detectors, sirenes, teclat, etc) aniran 
instal·lats tal i com es mostra als plànols. 
 
La característica més important és la instal·lació de detectors volumètrics 
de doble tecnologia (infrarojos PIR+ microones MW). Tecnologia digital 
TMR per al reconeixement de veritables moviments el que li dota de gran 
immunitat enfront de falses alarmes. Aquests cobriran tots els accessos a 
través de finestres o portes de planta baixa, i zones comuns de plantes. 
 
Els teclats són alfanumèrics de LCD per a centrals CR. Pantalla retro 
il·luminada amb descripció programable per a cada zona.  
 
Hi hauran sirenes interiors repartides per les zones comuns a cada planta i 
una sirena exterior a la cara sud de l’edifici segons plànol, o sigui a la 
façana lateral. 
Aquesta central es connectarà a central receptora. 
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8.14.8. INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS  
 
 
Seguint les prescripcions de la Taula 1.1 de l’apartat SI 4 del CTE es 
determina la dotació d’equips i instal·lacions de protecció contra incendis 
que haurà de disposar l’edifici i que dependrà de l’ús, la superfície 
construïda, l’alçada d’evacuació i la densitat de càrrega de foc. 
 
La superfície construïda és de 4.079 m2. 
 
Es considera que un establiment és d'ús docent i arxius, quan en ell es 
desenvolupa qualsevol d’aquestes activitats en qualsevol de les seves 
superfícies: escoles infantils, centres d'ensenyament primari, secundària, 
universitària o formació professional, així que es justifica l’ús com Docent. 
 
Per un edifici d’ús Docent, la dotació mínima serà la següent : 

 
 

DOTACIÓ S’INSTAL·LA DEFINICIÓ 

Extintors portàtils SI 
1 d’eficàcia 21A-113B cada 15m de recorregut de 
planta a zones de risc especial (Risc Baix). 

1 a cada zona de risc especial (Risc Mig). 

Boques d’incendi SI 
Per  Sc >2.000m2 BIE 25  

Per  Risc ALT BIE 45 

Hidrants exteriors SI 
No (Per  5.000 ≤ Sc ≤ 10.000m2 Hidrant) 

SI Per SPEIS SP120 

Sistema d’alarma SI 
Per Sc>1.000m2 El centre ha de disposar d’un sistema 

d’alarma (polsadors) 

Detecció d’incendis SI 
NO (Per  Sc>5.000m2 Detecció a tot l’edifici.) 

SI Per zones de Risc ALT. 

 
 

EXTINTORS PORTÀTILS D’INCENDI. 
 
Amb la distribució de l’edifici, es considera necessària la implantació 
d’extintors, de manera que es disposaran extintors segons es mostra a 
plànols, assegurant que el recorregut real en cada planta des de qualsevol 
origen d'evacuació fins a un extintor no superi els 15 metres per a zones o 
locals de risc Baix o Mitjà (i 10m per a zones de risc Alt. Els extintors 
instal·lats són: 
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- de 6 Kg d'agent extintor tipus pols ABC, d’eficàcia 21A-113B-C.  
- de 5 Kg d'agent extintor anhídrid carbònic (CO2), idoni per a focs 

tipus     B (benzina, alcohol,...) i focs tipus I (equips elèctrics,...). 
d’eficàcia 98-B.  

 
Els extintors de tipus pols ABC  són idonis per a focs de matèries sòlides i 
els extintors tipus B per a matèries líquides (benzina, alcohol,...) i focs tipus 
I (equips elèctrics,...). Tots els extintors duran les seves plaques de 
senyalització corresponents. Hi haurà 1 extintor de CO2 per cada quadre 
elèctric i proper a racks. 
 
Els extintors portàtils es disposen de tal forma que es podran fer servir 
ràpida i fàcilment, s’instal·len procurant no minvar els passadissos, essent 
recomanable la col·locació a angles morts i fora dels locals  facilitant la 
seva utilització en millors condicions de seguretat. La seva distribució es 
pot apreciar al plànol corresponent. L’alçada de l’extintor a la seva part més 
superior resta per sota de 1.70m. 
 
Tal i com s’observa a plànols els extintors resten confinats de diferents 
formes segons les necessitats; col·locats dintre dels armaris de les BIE  de 
forma encastada, sols dintre d’armaris encastats o directament vistos de 
forma superficial. 
 

 
 

BOQUES D’INCENDIS, BIES. 
 
En edificis destinats a la Docència, la superfície dels quals superi els 
2000m2, hauran d’estar protegits amb un sistema de boques d’incendi tipus 
BIE 25. Per zones de risc Alt, com són els arxius,  conforme al capítol 2 de 
la Secció SI1, en les que el risc vingui principalment de combustibles sòlids 
s’hauran de col·locar BIEs 45 enlloc de BIEs 25. 
 
Les normes que s'han seguit per al càlcul de les instal·lacions de protecció 
contra incendis són: 
 

- Real Decret 2267/2004, 3 de desembre,  que aprova el Reglament de 
seguretat contra incendis   

- en els establiments industrials (RICPI). 
- Norma Bàsica NBE-CPI-96 sobre condicions de Protecció Contra 

Incendis als edificis. 
 
Segons el Real Decret 2267/2004, 3 de desembre,  que aprova el 
Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials, en 
qualsevol de les boques d'incendi han de quedar garantides les següents 
condicions de funcionament: 
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- La pressió dinàmica en la punta de la llança serà com a mínim de 2 
kg/cm2 (196kPa) i com a  màxim 5 kg/cm2 (490 kPa). 

 
- Comptant que hi ha zones de l’establiment es classifiquen com a Risc 

especial Baix i altres com a Risc especial Alt el tipus de BIE a 
instal·lar és DN25mm i DN45mm depenent de la zona, al plànol 
corresponent es detalla la ubicació de cadascuna. 

 
- Es disposarà d’unes condicions de pressió i cabal que hauran de 

mantenir-se durant una hora, en la hipòtesi de funcionament simultani 
de les dues boques hidràulicament mes desfavorables, les BIE45(Q= 
200 litres/min x 60 min. X 2 ut. = 24.000 litres). 

 
Cada BIE disposa d’una màniga de 20m de llargària  que permet cobrir tots 
els espais de cada planta així que serà imperatiu que  sempre que es 
mantingui la zona perifèrica a la BIE lliure d’obstacles. 
 
A l’edifici s’instal·larà una xarxa de canonades per abastar  totes les BIEs 
es realitza per dintre dels locals i zones comuns que afavoreixen el traçat 
rectilini evitant pèrdues de càrrega innecessàries. El material d’aquesta 
xarxa és el ferro negre, lacat de color vermell per millor distinció.   
 
Els diàmetres de cada tram de la xarxa de canonades resta justificat per 
complir les premisses anteriors (pressió, cabal i temps de funcionament).  
 
En funció de la pressió i cabals necessaris al principi de la xarxa 
d’abastament i les dades disponibles per la companyia subministradora, 
que es consideren insuficients per dotar les BIEs de la pressió requerida, 
encara que si suficients per abastar del cabal necessari, cal la instal·lació 
de grup de pressió contra incendis connectat directament a la xarxa de la 
companyia subministradora sense dipòsit acumulador de 24000 litres. 
 
 
SISTEMA D’HIDRANTS EXTERIORS. 
 
Per a superfícies construïdes compreses entre 5.000 i 10.000m2 als edificis 
amb activitat docent és obligatòria la existència, a la via pública, d’un 
hidrant d’incendi a una distància tal que qualsevol punt de la façana a nivell 
de rasant resti a menys de 100m d’un hidrant. Aquest edifici no arriba als 
5000m2 i per tant no li caldria però tenint en compte la SPEIS SP120 si que 
s’haurà de disposar al menys d’un. 
 
A la perifèria d’aquest edifici hi ha 1 hidrant a menys de 100m. Aquest 
hidrant és de 100mm i complirà les característiques que s’especifiquen a la 
norma UNE EN corresponent. 
 
El model de l’hidrant d’incendi ubicat a la vorera de la via pública el  fixa 
l’Ajuntament  i que sigui soterrat sota pericó o de superfície depèn de la 
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zona a la qual s’implantarà, en principi es creu com a millor opció el model 
superficial que garanteix una millor visibilitat i accés encara que a zones del 
casc antic amb dificultat de moviment es solen col·locar el model soterrat. 
 
 
 
SISTEMA D’ALARMA; POLSADORS. 
 
Per a superfícies construïdes superiors a 1.000m2 als edificis amb activitat 
docent és obligatòria la existència d’una instal·lació d’alarma amb 
polsadors. 
 
Aquest sistema d’alarma amb polsadors permet provocar de forma manual i 
voluntària un senyal a la central de control ubicada al futur vestíbul 
d’entrada.  
 
Des d’aquesta central, permanentment vigilada, s’identificarà fàcilment la 
zona d’activació del polsador a la vegada que actuarà automàticament 
sobre els elements acústics interiors i lluminosos exteriors d’avís d’alarma 
d’incendis repartits.  
 
S’han instal·lat polsadors de forma que la distància des de qualsevol punt 
de les superfícies més llunyeres resti a menys de 25m d’un polsador. Com 
es pot observar als plànols la implantació dels polsadors quasi sempre, 
llevat d’algun polsador puntual (als dipòsits),  permet que resti centralitzada 
o agrupada juntament amb altres elements de seguretat com BIEs, 
extintors o sirenes acústiques. 
 
 
 
SISTEMA D’ALARMA; DETECCIÓ. 
 
Per a superfícies construïdes superiors a 5.000m2 als edificis amb activitat 
docent és obligatòria la existència d’una instal·lació d’alarma amb detectors 
a totes les zones i aquest edifici no arriba als 5000m2 per tant no caldria la 
col·locació de detectors a les zones que no siguin d’ALT Risc però, 
igualment es col·locaran per tenir una major seguretat de protecció. 
 
A totes les zones de Risc Alt si cal la detecció i per això aquí si es 
col·locaran obligatòriament. 
 
Es disposa d’una instal·lació de detecció d’incendis analògica amb sensors 
de òptics de fums analògics i també tipus barrera infraroig. Resten 
instal·lats a sostres, amb les ubicacions que es mostren als plànols i de 
forma superficial sobre una base especial. 
 
La normativa imposa la col·locació d’un sol sensor a sales de menys de 
80m2, per sales de més de 80m2  cal muntar un sensor cada 60m2 i 
fracció. Als passadissos s’ha col·locat  un detector cada 11m com a màxim 
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i, tant a les diferents superfícies com als passadissos, es manté una 
distància mínima a parets de 50cm. 
 
S’instal·laran 2 centrals; una nomes per gestionar els perifèrics dels 
dipòsits i un altre per la resta de l’edifici. Totes dues centrals estaran 
comunicades per emetre avís a tot l’edifici en cas d’incendi a qualsevol 
dipòsit o la resta de superfícies. 
 
La central de control principal s’activarà, prèvia senyal dels detectors 
automàtics o polsadors manuals, les sirenes interiors repartides per les 
zones comuns a cada planta i dues sirenes exteriors a la cara oest de 
l’edifici segons plànol, o sigui, a la façana més propera al vial públic.  
 
No caldrà la instal·lació de senyals lluminoses a l’interior de l’edifici perquè 
el nivell acústic de la sirena no s’haurà de percebre per sobre de 60dBA. La 
esmentada senyalització s’ajusta al que s’estableix en la norma UNE 23-
033-81, tant en les característiques dels senyals o rètols, com en els 
criteris. 
 
 
SOBREPRESSIÓ AIRE D’ESCALES PROTEGIDES 
 
S’instal·larà un sistema de pressurització d'escales, vies de fuita o de 
confinament, que permetrà controlar de forma automàtica el cabal i 
mantenir una pressió diferencial de 50 Pa en dos etapes, segons norma 
UNE EN 12101-6-2006. 
 
En l’ANNEX 2.16 s’adjunta la justificació de l’estudi de sobrepressió de les 
escales protegides. 

 
A continuació es mostren els cabals necessaris a cada escala: 
 

- Escala 1 (Adjacent a accés principal):21.303m3 de cabal aportat 
- Escala 3 (escala interior que dona a C/S.Bartomeu):21.887m3 de 

cabal aportat. 
 
Per abastar aquests cabals d’aire s’han de dimensionar de forma adient els 
ventiladors i els seu control tenint en compte les següents premisses: 
  

- Els motors dels ventiladors estan preparats per funcionar amb un flux 
d’aire passant al voltant del motor, si el flux d’aire que passa no és 
suficient per refrigerar el motor, aquest s’escalfa i es pot cremar. 
Quan es fa girar el ventilador a molt baixes voltes, la refrigeració del 
motor no és adequada per que es mou poc cabal, menys del 
necessari segons els requisits de refrigeració del motor. El fabricant 
recomana que la freqüència del motor no baixi de 20 Hz per evitar 
que el motor s’escalfi. 
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- El ventilador de la sobrepressió es regularà amb un variador de 
freqüència. En funció de la diferencia de pressió entre l’escala i la 
resta de l’edifici el variador de freqüència farà funcionar el ventilador 
a més revolucions o menys. 

 
- Degut a la gran diferencia de cabals entre el cabal pel cas de porta 

tancada i el cabal necessari pel cas de porta oberta, el variador de 
freqüència fa funcionar al ventilador a molt baixes voltes quan les 
portes estan tancades i a molt altes voltes quan hi ha portes obertes. 

 
- Per evitar la situació del ventilador funcionant a molt baixes voltes i 

que es cremi, es divideix el sistema en dos podent funcionant un dels 
ventiladors mentrestant l’altre està parat, i el que funciona està 
suficient ventilat donat que li arriben més de 20Hz. 

  
Per tots els punts descrits als paràgrafs superiors a la partida corresponent 
de pressupost es defineixen els dos conjunts de Kits de control de 
sobrepressió que comandaran els dos ventiladors  (BOXPRES KIT PLUS-
1.5kW TIPO C + CJHCH-63-4T-2 de SODECA) de cadascuna de les dues 
escales.  
 
La activació d’aquests dos grups de ventiladors es realitzarà de forma 
automàtica des de la central i de forma manual a través de 2 polsadors 
col·locats a BIE adjacent de planta baixa, instal·lat de forma superficial, per 
activació de sistema de pressurització, aquest polsador disposarà de 2 
contactes; NO/NC, i el desenclavament es realitzarà amb gir del bolet. 
 
L’aportació d’aire la realitzarà el ventilador a través de conducte tipus 
climaver neto o directament dintre de calaix d’obra (des de l’exterior i fins a 
l’interior) a través de les reixes, una a cada planta, de 1000x400mm 
impulsaran aire a l’escala produint una sobrepressió que evitarà que la 
escala realitzi la funció de xemeneia de sortida de fums d’un incendi. 
 
La central també accionarà: 
 

- els electroimants que mantenen les portes que donen a planta 2ª i 3ª 
obertes en condicions de no activació, perquè es tanquin. 

- l’electroimant que manté la porta corredora que dona a planta Bª 
oberta en condicions de no activació, perquè es tanqui. 

 
 
 
SISTEMA D’ALARMA; AGENT EXTINTOR 
 
Es dotaran els dipòsits A, B, C de planta baixa i dipòsit D de planta primera 
d’un sistema fix d’extinció amb Argó, Nitrogen i CO2 com a agents 
extintors.  
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A través d’una bateria de 15 cilindres de 80 L sistema Inert-SIEX 541 es 
completa una instal·lació per abastar a qualsevol dels 4 dipòsits perifèrics a 
través d’un sistema que permetrà el pas del gas al dipòsit que ho requereixi 
(a través d’un sistema de canonades de ferro d’alta pressió tipus 
SCHEDULE 80).  
 
La capacitat emmagatzemada és la necessària per cobrir el dipòsit de més 
càrrega tenint en compte que no seria probable que s’originessin 2 focs 
simultanis a dos dipòsits diferents. 
 
Els quatre dipòsits en disposaran d’una central única d’alarma digital contra 
incendis que gestionarà a través dels seus detectors de fums i polsadors 
instal·lats al seu dipòsit la comunicació a la central d’alarma general de 
l’edifici i la activació de gas inert a través de la vàlvula corresponent. 
 
També es disposarà d’un polsador manual contra incendis a cada dipòsit. 
 
En l’ANNEX 2.7 s’especifica d’una manera més detallada les 
característiques de la proposta d’Instal·lació de l’agent extintor dels 
dipòsits.  

 
 
 

8.14.9. PARALLAMPS 
 
 
PROTECCIÓ EXTERNA. 
 
L’edifici objecte d’aquest projecte estarà destinat a arxiu – docent, i una 
vegada definides les seves característiques d’acord amb les 
determinacions del CTE DB-SUA8 es dedueix que l’edifici necessita una 
instal·lació de para llamps amb un: 
 
Nivell de protecció: II 
 
Així què s’instal·larà el capçal sobre un suport de 6m d’alçada a una paret 
tal i com s’indica al plànol corresponent i es conduirà el seu baixant de 
coure nu d’1x50mm2, amb les corresponents abraçadores, fins a la planta 
baixa a on es realitzarà la presa de terres tal i com es defineix a la partida 
corresponent de pressupost. S’uniran els terres del para llamps amb el 
terres de l’edifici general i amb el terres del neutre del grup electrogen 
sempre amb la possibilitat de separar els terres amb un corresponent pont 
individual. 
 
El baixant discorrerà de forma vista per la façana sud de l’edifici i es 
conduirà dintre d’una conversió metàl·lica aeri- subterrània  
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En l’ANNEX 2.14 s’adjunta l’estudi d’implantació del parallamps. 
 
 
PROTECCIÓ INTERNA: 
 
A la  Guia tècnica d’Aplicació BT-23 del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió 2002; Protecció contra sobretensions, es tracta de la protecció de 
les instal·lacions elèctriques interiors contra les sobretensions transitòries 
que són transmeses a través de la xarxa de distribució i que s’originen 
principalment com a conseqüència de les descàrregues atmosfèriques, 
commutacions de xarxa i defectes de la xarxa.  
 
Els elements de protecció contra sobretensions seran els encarregats de 
desconnectar la instal·lació en cas de sobretensió protegint les línies 
aigües avall. Es podrà realitzar de forma directa o indirecta (combinant 
elements compatibles). 
 
La causa més freqüent d’aparició de sobretensions transitòries d’origen 
atmosfèric són les següents: 
 

- La caiguda d’un llamp sobre la línia de distribució o a la seva 
proximitat. 

 
- El funcionament d’un sistema de protecció externa, para llamps, 

situat al propi edifici o a la seva proximitat. 
 

- Incidència directa de una descàrrega atmosfèrica al propi edifici, 
augmentant la probabilitat com més alt sigui, o a la seva proximitat. 

 
S’entén com a proximitat una distància igual o inferior a 50m. 
 
En general, les sobretensions originades per maniobres a la xarxa són 
inferiors, en valor de cresta, a les atmosfèriques i per això generalment, els 
requisits de les proteccions contra tensions atmosfèriques garanteixen la 
protecció contra sobre tensions de maniobra. 
 
La majoria de les vegades es pot aconseguir una protecció de la instal·lació 
mitjançant un dispositiu Tipus 2, instal·lat el més a prop possible de l’origen 
de la instal·lació, al quadre de distribució principal. 
 
En funció de l’equip instal·lat a capçalera i les distàncies entre aquest i els 
dispositius a protegir, pot ser necessari instal·lar dispositius de protecció 
addicionals de protecció. Aquest podran ser de Tipus 2 o Tipus 3. 
 
Tenint en compte que aquest edifici contindrà un para llamps com a 
sistema de protecció externa que pot afectar les diferents instal·lacions de 
l’edifici, particularment la elèctrica, serà necessària la implantació 
d’elements de protecció contra sobretensions transitòries. 
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Actualment existeixen 4 tipus de categories diferents de sobretensions que 
permeten distingir els diversos graus de tensió suportada a les 
sobretensions  en cada una de les parts de la instal·lació, equips i 
receptors: 
 

- CATEGORIA I; Equips molt sensibles com ordinadors, aparells 
de telecomunicació,etc. 

 
- CATEGORIA II;Elements portàtils a connectar a la instal. fix 

com; electrodomèstics, eines portàtils, etc. 
 

- CATEGORIA III;Equips, materials  i motors que formen part de 
la instal. elèctrica fix com  altres equips com armaris de 
distribució, aparellatge, canalitzacions 

 
- CATEGORIA IV; Equips i materials col·locats pròxims a aigües 

amunt del quadre de distribució com comptador, CGP,etc. 
 

Els equips i materials que formaran cadascuna de les parts de la 
instal·lació deuen escollir-ne de forma que la seva tensió suportada a 
impulsos no sigui inferior a la tensió suportada prescrita a la Taula 1, 
segons la seva categoria: 
 
 

TENSIÓ NOMINAL 
DE LA 

INSTAL·LACIÓ 
TENSIÓ NOMINAL SUPORTADA A 

IMPULSOS 1,2/50kV 
SISTEMAS 
TRIFÀSICS 

SISTEMES 
MONOFÀSI

CS 

CATEGOR
IA IV 

CATEGORIA 
III 

CATEGORIA  
II 

CATEGORIA 
I 

230/400 230 6 4 2,5 1,5 

 
 
L’objectiu és instal·lar un protector, o varis en cascada depenent de la 
instal·lació, que garanteixi l’actuació del dispositiu de protecció reduint la 
sobretensió transitòria a un nivell que sigui inferior a la suportable per 
l’equip protegit o tram de la instal·lació a protegir. A la taula següent es 
mostren les característiques més significatives dels tres tipus de protectors 
de sobretensions que existeixen actualment; Tipus 1, Tipus 2 i Tipus 3. 

 
 
Tipus de protecció TIPUS 1 TIPUS 2 TIPUS 3 

Capacitat 
d’absorció 
d’energia. 

Molt Alta-Alta Alta-
Mitja Baixa 
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Rapidesa de 
resposta. Baixa-Mitja Mitja-Alta Molt Alta 

 
 
 

Origen de la 
sobretensió 

Impacte directe 
del llamp 

Sobretensions d’origen 
atmosfèric i commutacions 

conduïdes o induïdes 

 
 

A continuació es mostra un esquema tipus de on es col·locaria cada tipus 
de protecció: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A continuació es detalla aquesta instal·lació en particular justificant la 
col·locació de cada tipus de protector segons s’especifica a continuació: 

 
 

- En condicions normals, en les quals existeixen un quadre elèctric 
general i diferents subquadres instal·lats a distància superior a 10m, 
es col·locarien una protecció contra sobretensions transitòries de 
Tipus 1 al quadre elèctric general i tantes de Tipus 2 com subquadres 
hi hagin però, tenint en compte que hi haurà un subquadre, el de 
planta baixa, que estarà col·locat a menys de 10m del quadre general 
es procedirà a instal·lar directament una protecció contra 
sobretensions transitòries del Tipus 1+2 al quadre elèctric general i a 
més proteccions Tipus 2 a la resta de subquadres a instal·lar que 
estiguin a més de 10m de distància (així restaran protegits tos els 
subquadres estiguin a la distància que estiguin respecte la protecció 
d’aigües amunt). 
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- S’instal·laran proteccions contra sobretensions transitòries de 
Tipus 3 als següents llocs: 

o amb format ‘’Schuko’’ a la presa de corrent de cada rack. 
o “col·locada en sèrie’’ a cada alimentació de PLC (control 

instal.) 
o ‘’col·locada en sèrie’’ a alimentació de central incendis i 

intrusió (com les centrals estan a >10m del subquadre 
elèctric no es pot instal·lar la protecció al subquadre, 
s’instal·larà un protector per cada central a la mateixa 
central). 

o ‘’comunicació RS232’’ a cada entrada de comunicació als 
PLCs. 

o amb format ‘’per regletes de connexió’’ a escomesa de 
telèfon. 

o per cable coaxial als conductors del CTTV. 
 

Per al correcte funcionament dels dispositius de protecció serà necessari 
que els conductors elèctrics que uneixen el dispositiu amb la instal·lació de 
terres de l’edifici disposi d’una secció mínima de coure en tot el seu traçat 
segons la taula següent: 

 
 

TIPUS 
DISPOSITIU 

SECCIÓ MÍNIMA DEL 
CONDUCTOR (mm2) CONNEXIÓ ENBTRE DISPOSITIU I: 

Tipus 1 16 El born principal de terres o punt de 
posada a terra de l’edifici 

Tipus 2 4 El born principal de terres o punt de 
posada a terra de l’edifici 

Tipus 3 2,5 o l’especificat pel fabricant Un born de terres de la instal·lació 
interior 

 
 

Per protegir contra sobrecàrregues i curt circuits als elements protectors de 
sobretensions es col·locaran bases de fusibles, tipus carril DIN, amb 
fusibles de cartutx de diferents amperatges, segons es mostra a l’esquema 
unifilar. Hi ha fabricants que aconsellen els fusibles i altres que aconsellen 
interruptors magnetotèrmics així que, la seva col·locació anirà en funció de 
la marca de protectors. En aquest cas el fabricant pressupostat a les 
partides de pressupost, CIRPROTEC, recomana la col·locació de fusibles 
a: 

 
- Protector de sobretensions Tipus 1+2. 
- Protector de sobretensions Permanents (però de baix calibre;20A 

perquè és  maniobra d’accionament de bobina d’emissió). 
- Col·locació de  fusible si magnetotèrmics de capçalera són de calibre 

>125A.(com tos els magnetos són inferiors a 125A no es col·loquen 
fusibles). 
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Es col·locarà un fusible de petit calibre, 20A, a les fases al quadre general 
de protecció i comandament per protegir el protector de sobretensions 
permanents. 
 
Els protectors de sobretensions transitòries de Tipus 3 no necessitaran 
fusible de protecció. 
 
El protector de sobretensions permanents actuarà sobre la bobina 
d’emissió de l’interruptor general deixant tota la instal·lació sense tensió. 

 
8.14.10. INSTAL·LACIÓ DE SANITARIS, GRIFERIA I ACCESSORIS 
 
A les diferents partides de pressupost es defineixen els aparells sanitaris 
projectats a cada superfície amb els seus accessoris com aixetes, sifons, 
barres de minusvàlids, miralls, saboneres, porta-rotllos, eixugamans, etc. 
  
 
8.14.11. LEGALITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS 
 
Es contemplen 3 legalitzacions independents; la elèctrica general, la del 
grup electrogen i la tèrmica que són les que es requereixen complint amb 
les normatives actuals del REBT, RITE i CTE. 
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9. COMPLIMENT CTE 
 

9.1. DB-SE EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT 
ESTRUCTURAL 

 
La normativa  que s’ha tingut en compte és 
 
“CTE – DB SE: BASES DE CÁLCULO Y ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN” 
“CTE – DB SE: CIMIENTOS” 
“CTE – DB SE: ACERO” 
“EHE-08: INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL" 
“EAE: INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL” 
“NCSE-02: NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE” 
 
En l’ANNEX 2.4 d’aquest projecte s’inclou la totalitat de la 
MEMÒRIA D’ESTRUCTURA DE PROJECTE EXECUTIU realitzada 
per PBX Centre de Càlcul. 

 
9.1.1. FONAMENTS DE L’EDIFICI 

  
Estudi Geotècnic. 
 
Empresa de geotècnia “TECNI-POU geo-projectes” (Montse 
Ferrús, enginyera) 
 
Taula basada en el CTE:   
 
Tipus de construcció: C2 (construcció de 5 plantes) 
Grup de terreny:  T1 (terreny favorable per poca variabilitat) 
Distància    d màxima = 30 m. 
Profunditat   P = 12 m.  
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Sondejos mecànics: S-1 i S-2 
Cales: C1 i C2 

 
 Capa R: Rebliment d’argiles, graves, sorres i materials de construcció. 
 
 Capa A- 
 
 Sub capa A1: Argila amb alguna passada de sorra de gra fi. 
 Sub capa A2: Argilita gris-verdosa-blavosa. 
  

 

Q admissible  = 4 Kg/cm2  
en la subcapa A2: Argilita gris-verdosa-blavosa (galera) 
 
 

Cales: tipologia fonaments.           
 

S’han excavat 2 cales per trobar els 
fonaments de les sabates corregudes 
dels murs de càrrega d’obra de 
fàbrica, per comprovar l’encastament 
en la capa resistent A2 donada pel 
Geotècnic. 

 
Aquestes cales arriben al nivell freàtic 
però no assoleixen la subcapa A2 
definida en el punt anterior. 

 
Amb tot els fonaments continuen en 
profunditat fins encastar-se en la capa 

de galera, confirmant-se per tant la solidesa de la fonamentació de l’edifici. 
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Paviment arxiu. 
 
Donada la deformabilitat dels materials del subsòl i la variabilitat del gruix 
de rebliment que es localitza en el subsòl del soterrani, per l’ús d’arxiu amb 
compactus per una sobrecàrrega de 1.500 Kg/m2 = 15 KN/m2, el 
geotècnic proposa: 
 
 Sanejar un gruix d’uns 30 cm de rebliment, per sota del paviment actual i 
col·locar una subbase granular de 20 cm. més 10 cm. de tot-ú per tal d’ 
homogeneïtzar i millorar el material.  

 
 

9.1.2. SISTEMA ESTRUCTURAL 
 

ACCIONS CONSIDERADES 
  

 
Càrregues permanents (G) 

- Pesos propis 
 

Materials: kN/m3 
Formigó armat 25.0 
Formigó en massa 23.0 
Acer estructural 78.5 

 
Elements constructius lineals (alçada tipus entre plantes= 
3 m) 

kN/ml 

Tancament Façana     8.00 
Compartimentacions 6.00 

   Nota: Per alçades diferents a 3m s’extrapolarà el valor de la 
càrrega 

 

 
Total pesos propis considerats per planta kN/m2 
  
Coberta lleugera 0,50 
Paviment 1,00 
Terra radiant 1,00 
  
Voltes ceràmiques + reblert existent 6,00 
Biguetes de formigó i=90 + revoltó 2,75 
  
Reforç voltes sostre baixa: 23 cm formigó 5,75 
Reforç voltes sostre tercera: 5 cm formigó 1,25 
Biguetes sanitari 20+5 i=60 3,50 
  
Llosa escala 20cm 5,00 
Llosa escala 16cm 4,00 
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Càrregues Variables (Q) 

 
- Sobrecàrregues d’ús 

 
 
Categoria d’ús 

 
Subcategories d’ús  

Càrrega 
uniforme* 
(kN/m2) 

Càrrega 
concentrada* 

(kN) 

C Zones d’accés al 
públic 

C1 
C3 

Zones amb taules i cadires 
Zones sense obstacles 

        3.0 
5.0 

 
        4.0 

4.0 
 

G 
Cobertes 
accessibles només 
per a conservació  

G1 Cobertes amb inclinació < 20º  1.0 2.0 

G1 Cobertes lleugeres sobre corretges 0.4 1.0 
 
 

Arxius compactus: 15.0  kN/m2 
 
Instal·lacions: 5.0  kN/m2 
 
- Accions sobre divisòries:  
Les parets divisòries s’han dimensionat per una força horitzontal, lineal i uniforme de 0.40 
kN/ml, aplicada a 1.2 m d’alçada.  
 
- Reducció de sobrecàrregues: no s’ha fet reducció de sobrecàrregues en els elements 
estructurals, ni verticals ni horitzontals. 
  
- Acció del vent: 
L’edifici està ubicat en una zona urbana, amb un grau d’aspresa IV. 
Alçada topogràfica de l’emplaçament: 340 m  
 
Alçada de l’edifici h: 21 m 
Dimensió x: 28 m 
 
Esveltesa h/x: 0.75 
 
Pressió estàtica considerada: qe= qb x ce x cp = 0.52 kN/m2

 x 2,3 x 1,2 = 1,44 kN/m2 

 
Càrrega bàsica de vent, qb=0,52 kN/m2 

Coeficient d’exposició, ce  = 2,3 
Coeficient de pressió per edificis de pisos:  
cpy = 0.80  csy = -0.40       
 
- Accions tèrmiques: 
No s’han tingut en compte efectes tèrmics en l’estructura principal, donat que 
estructuralment la longitud de l’edifici és inferior a 40 m. 
 
- Càrrega de neu: 
Zona climàtica d’hivern: Zona 2 
Alçada topogràfica: 310 m 
 
Sobrecàrrega de neu en terreny horitzontal: sk = 0.5 kN/m2      
Coeficient de forma de la coberta inclinada : μ = 1  
Càrrega de neu considerada sobre la coberta: qn = μ · sk = 0.5 kN/m2 
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Accions accidentals (A) 
 
- Sisme:  
L’acceleració sísmica bàsica de l’emplaçament és ab / g = 0,04 i l’edifici es classifica com 
d’importància normal. 
Per tant en aquest cas, segons la NCSE-02, un edifici de 5 plantes sobre rasant i amb 
estructura de pòrtics arriostrats amb característiques de resistència i rigidesa similars en 
les dues direccions queda exempt del seu compliment.(Veure fitxa NCSE-02 a l’apartat 
1.2.6) 
 
- Impacte de vehicles 
No es considera l’impacte de vehicles des de l’exterior de l’edifici, el CTE no ho prescriu a 
no ser que ho estableixi l’ordenança municipal, que en aquest cas no ho fa. 
 
Estat de càrregues total 
 
ACCÉS 

SANITARI VESTÍBUL  S. BAIXA ACCÉS 
Pes 
propi 3.50 kN/m2  Pes 

propi 2.75 kN/m2 

Paviment 2.00 kN/m2  Paviment 2.00 kN/m2 
S.Us 5.00 kN/m2  S.Us 5.00 kN/m2 
TOTAL    

10.50 
kN/m2  TOTAL      

9.75 
kN/m2 

 

ARXIU COMPACTUS 

S. BAIXA (Voltes)  S. BAIXA (Biguetes) 
Pes 
propi 11.75 kN/m2  Pes 

propi 8.50 kN/m2 

Paviment   1.00 kN/m2  Paviment 1.00 kN/m2 
S.Us 15.00 kN/m2  S.Us    

15.00 
kN/m2 

TOTAL 27.75 kN/m2  TOTAL    
24.50 

kN/m2 

 

 AULES 

VOLTES  UNIDIRECCIONAL 
Pes 
propi 6.00 kN/m2  Pes 

propi 2.75 kN/m2 

Paviment 1.00 kN/m2  Paviment 1.00 kN/m2 
Envans 1.00 kN/m2  Envans 1.00 kN/m2 
S.Us 3.00 kN/m2  S.Us 3.00 kN/m2 
TOTAL    

11.00 
kN/m2  TOTAL 7.75 kN/m2 

 

DISTRIBUIDOR 

VOLTES  UNIDIRECCIONAL 
Pes 
propi 6.00 kN/m2  Pes 

propi 2.75 kN/m2 

Paviment 1.00 kN/m2  Paviment 1.00 kN/m2 
S.Us 5.00 kN/m2  S.Us 5.00 kN/m2 
TOTAL    

12.00 
kN/m2  TOTAL 8.75 kN/m2 
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INSTAL·LACIONS 

LLOSA  UNIDIRECCIONAL 
Pes 
propi 5.00 kN/m2  Pes 

propi 3.50 kN/m2 

Coberta 1.50 kN/m2  Coberta 1.50 kN/m2 
Neu 0.50 kN/m2  Neu 0.50 kN/m2 
S.Us 5.00 kN/m2  S.Us 5.00 kN/m2 
TOTAL    

12.00 
kN/m2  TOTAL    

10.50 
kN/m2 

 

COBERTA 

TERRASSA   MARQUESINA - LLUERNARI 
Pes 
propi 3.50 kN/m2  Pes propi 0.50 kN/m2 

Coberta 1.50 kN/m2  Coberta 1.00 kN/m2 
Neu 0.50 kN/m2  Neu 0.50 kN/m2 
S.Us 1.00 kN/m2  S.Us 0.40 kN/m2 
TOTAL 6.50 kN/m2  TOTAL 2.40 kN/m2 

 

ESCALES 

H = 20 cm.  H = 16 cm. 
Pes 
propi 5.00 kN/m2  Pes 

propi 4.00 kN/m2 

Paviment 2.00 kN/m2  Paviment 2.00 kN/m2 
S.Us 5.00 kN/m2  S.Us 5.00 kN/m2 
TOTAL    

12.00 
kN/m2  TOTAL    

11.00 
kN/m2 

       
 

 
FONAMENTS 
 
Resistència i estabilitat 
 
Pel dimensionat dels fonaments s’han considerat les reaccions obtingudes 
en els nusos corresponents segons el procés de càlcul general de 
l’estructura que se s’explica a l’apartat 1.2.4. A més s’han tingut en compte 
les càrregues directament aplicades sobre les bigues de trava i les bigues 
centradores. 
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Els coeficients de seguretat emprats en el càlcul de la fonamentació 
s’ajusten a les prescripcions del DB SE C i són els següents: 

 
Materials Accions Situació de 

dimensionat  Tipus  
γR γM γE γF 

Esfondrament 3,0 1,0 1,0 1,0 

Estabilitat global  1,0 1,8 1,0 1,0 

Lliscament 1,5 1,0 1,0 1,0 
    

1,0 1,0 0,9 1,0 

Persistent  
o 
transitòria Bolc:  

Accions estabilitzadores  
Acciones desestabilitzadores  1,0 1,0 1,8 1,0 

 

Esfondrament 2,0 1,0 1,0 1,0 

Estabilitat global  1,0 1,2 1,0 1,0 

Lliscament  1,1 1,0 1,0 1,0 

    

1,0 1,0 0,9 1,0 

Extraordinària 
Bolc: 

Accions estabilitzadores  
Acciones desestabilitzadores  1,0 1,0 1,2 1,0 

 
 γR : coeficient parcial per a la resistència del terreny 

 γM : coeficient parcial per a les propietats dels materials, incloses les del terreny 
 γE : coeficient parcial per a l’efecte de les accions 

 γF : coeficient parcial per a les accions 
 

Els coeficients corresponents a la capacitat estructural dels elements de 
fonamentació i contenció són els establerts per la EHE-08 i s’especifiquen a 
l’apartat d’Estructura. 

 
Aptitud al servei 
 
Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions 
del DB SE-C del CTE i són les següents: 
 

Valors límit basats en la distorsió angular, β  
Tipus d’estructura  Límit 
Murs de contenció  1/300 
Estructures reticulades  1/500 
Estructures prefabricades  1/700 

 
En aquest cas es limita també l’assentament màxim a 2.54 cm (1’’). 
  
Durabilitat 
 
Atès a les característiques del terreny i de l’ambient i segons la classificació 
d’exposició ambiental de l’estructura de la EHE-08, els fonaments tenen 
una classe general d’exposició: IIa.           
 
� Veure recobriments per durabilitat 1.2.5 
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Materials 
 

- El formigó dels elements de fonamentació, en concordança amb el 
tipus d’exposició a l’ambient de l’estructura i amb el càlcul 
estructural, serà: 

 
o HA-25/B/20/IIa 
o nivell de control: estadístic 

 
 

- L’acer d’armar serà: 
o barres corrugades: B500S 
o malles electrosoldades: B500T 

 
 

Coeficients parcials de seguretat dels materials per Estats Límit Últims (*) 

Situació de projecte Formigó γc Acer d’armar γs 

Persistent o transitòria 1.5 1.15 

Accidental 1.3 1.0 

(*) Aquests valors dels coeficients parcials de seguretat del formigó i de l’acer corresponen 
a les desviacions geomètriques màximes definides en el punt 5.1.1 pel cas de l’acer i en el 
5.3.d) pel cas de les seccions de formigó de l’Annex 11 de la EHE-08 

 

Pels Estats Límit de Servei els coeficients parcials de seguretat  del 
formigó i l’acer tenen el valor igual a la unitat. 
Geometria 
 

Com a valor de càlcul de les seccions s’han agafat els valors nominals 
definits en els plànols del projecte i pel que fa a les toleràncies d’execució 
en general s’estarà en el que es disposa a l’annex 11 de la EHE, junt amb 
les limitacions que s’estableixen particularment en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. 
  

 ESTRUCTURA 
 
Resistència i estabilitat 
 
Per garantir la resistència i l’estabilitat de l’estructura s’ha fet la 
comprovació estructural mitjançant el càlcul pel mètode dels Estats Límit: 
 

• Estats Límit Últims 
• Estat Límit de Servei 
• Estat Límit de Durabilitat 
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comprovant-ne que, considerant els valors de les accions, de les 
característiques dels materials i de les dades geomètriques (tots ells 
afectats pels corresponents coeficients parcials de seguretat) la resposta 
estructural no és inferior a l’efecte de les accions aplicades amb l’índex de 
fiabilitat suficient per cadascuna de les situacions de projecte considerades, 
que són: 

 
- Situacions persistents, que corresponen a les condicions d’ús 

normal de l’estructura 
- Situacions transitòries, com poden ser les que es produeixen 

durant la construcció o reparació de l’estructura 
- Situacions accidentals, que corresponen a condicions excepcionals 

 
 

Per obtenir els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’han tingut en 
compte les accions  especificades a l’apartat 1.2.1 d’aquesta memòria amb 
les combinacions d’accions i els coeficients que s’especifiquen a 
continuació. 
Els valors de càlcul de la resistència s’obtenen minorant els materials 
estructurals amb els coeficients indicats al punt 1.2.3.4 – Materials, 
d’aquest apartat. 
 

 
- per situacions persistents o transitòries, 
 

i,ki,0
1i

i,Q1,k1,Qj,k
1j

j,G QQG ∗ψ∗γ+∗γ+∗γ ∑∑
>≥

 

 
- per situacions extraordinàries, 
 

i,ki,2
1i

i,Q1,k1,11,Qdj,k
1j

j,G QQAG ∗ψ∗γ+∗ψ∗γ++∗γ ∑∑
>≥

 

 
Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions 
dels Estats Límit Últims s’ajusten als especificats en el DB SE  i 
complementàriament en la EHE i són els següents: 
 
Coeficients parcials de seguretat (γ) per a les accions en Estats Límit Últims 

Tipus de     
verificació Tipus d’ acció 

Situació 
persistent/transi
tòria 

Situació extraordinària 

desfavora
ble 

favorab
le desfavorable favorable 

Resistència 

Permanent: 
Pes propi, pes del terreny 1.35 0.80 1.0 1.0 
Empentes del terreny 1.35 0.70 1.0 1.0 
Variable 1.50 0 1.0 0 

      
Estabilitat Permanent: 
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Coeficients parcials de seguretat (γ) per a les accions en Estats Límit Últims 

Tipus de     
verificació Tipus d’ acció 

Situació 
persistent/transi
tòria 

Situació extraordinària 

Pes propi, pes del terreny 1.10 0.90 1.0 1.0 
Empentes del terreny 1.35 0.80 1.0 1.0 
Variable 1.50 0 1.0 0 

 
 
 

Els valors dels coeficients de simultaneïtat corresponen també als definits en el DB SE i 
són els següents: 

 
Coeficients de simultaneïtat Categoria 0ψ  1ψ  2ψ  
Sobrecàrrega superficial d’ús  
Zones residencials A 0.7 0.5 0.3 
Zones comercials D 0.7 0.7 0.6 
Zones de tràfic i aparcament vehicles lleugers (pes 

total < 30 kN) 
E 0.7 0.7 0.6 

Cobertes transitables F 0.7 0.5 0.6 
Cobertes accessibles només per a conservació G 0 0 0 
Neu 
per alçades ≤ 1000 m  0.5 0.2 0 
Vent  0.6 0.5 0 
Accions variables del terreny  0.7 0.7 0.7 

 
 

 
Aptitud al servei 
 
S’ha verificat que per les situacions de dimensionat pertinents, l’efecte de 
les accions no arriba al valor límit admissible de deformació establert a tal 
efecte i que, seguint les prescripcions del DB SE, en aquest cas són els 
següents: 
 
Limitacions de les fletxes relatives dels sostres i de la coberta: 
 

- Fletxa < 1/500 en les zones amb envans fràgils i/o paviments rígids 
sense juntes. 

- Fletxa < 1/400 en les zones amb envans ordinaris i paviments rígids amb 
juntes. 

- Fletxa < 1/300 en la resta dels casos. 
 

- Limitacions dels desplaçaments horitzontals: 
- desplom total < 1/500 de l’alçada total de l’edifici 
- desplom local < 1/250 de l’alçada de la planta en qualsevol d’elles  

 
Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de 
curta duració que puguin resultar irreversibles són les anomenades 
combinacions característiques: 



 

 115 

    
i,ki,0

1i
i.Q1,k1,Qj,k

1j
j,G QQG ∗ψ∗γ+∗γ+∗γ ∑∑

>≥
 

 
Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de 
curta duració que puguin resultar reversibles són les anomenades 
combinacions freqüents: 
 

iki
i

iQkQjk
j

jG QQG ,,2
1

,1,1,11,,
1

, ∗∗+∗∗+∗ ∑∑
>≥

ψγψγγ  

 
Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de 
llarga duració són les anomenades combinacions quasi permanents: 
 

i,ki,2
1i

i,Qj,k
1j

j,G QG ∗ψ∗γ+∗γ ∑∑
>≥

 

 
Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions 
dels Estats Límit de Servei s’ajusten als especificats en el DB SE  i 
complementàriament en la EHE i són els següents: 
 

Coeficients parcials de seguretat (γ) per a les accions en Estats Límit de 
Servei 
Tipus d’acció: desfavorable favorable 
Permanent 1.0 1.0 
Variable 1.0 0 

 
Els valors dels coeficients de simultaneïtat són els especificats en l’apartat 
anterior. 
 
Vibracions i Fatiga: 
Donat l’ús de l’edifici no es considera susceptible de patir vibracions que 
puguin produir el col·lapse de l’estructura i per tant no resulta necessari fer 
aquest tipus de comprovació. 
Pel que fa a la fatiga no resulta necessari comprovar aquest estat límit en 
l’estructura general de l’edifici. 
 
 
Durabilitat 
 
Segons la classificació d’exposició ambiental de la EHE, i de les dades que 
ens dona la Comissió Permanent del Formigó (CPH) la classe d’exposició 
ambientals és I.  
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Elements estructurals de formigó armat: 
Element estructural Tipus d’ambient 

 Forjats - Escales 
 
I 
 

 
 
Materials 
 
- Formigó. El formigó dels elements estructurals, agrupats en concordança 
amb el tipus d’exposició, amb el càlcul estructural i amb els necessaris 
criteris de gestió d’execució de l’obra, serà: 
 
HA-25/B/12/I Estructura 
nivell de control: estadístic 
 
- Acer d’armar: 
 barres corrugades: B500S 
 malles electrosoldades: B500T 
   

Coeficients parcials de seguretat pels Estats Límit Últims (*) 

Situació de projecte: Formigó 
γc 

Acer 
γs 

Persistent o transitòria 1.5 1.15 

Accidental 1.3 1.0 

Coeficients parcials de seguretat pels Estats 
Límit de Servei 1.0 1.0 

(*) Aquests valors dels coeficients parcials de seguretat del formigó i de l’acer corresponen 
a les desviacions geomètriques màximes que es permeten i que venen definides en el 
punt 5.1.1 pel cas de l’acer i en el 5.3.d) pel cas de les seccions de formigó de l’Annex 11 
de la EHE-08 

 

- Acer laminat: 
 acer EN 10025-2 S275 JR 
 coeficient de seguretat del material: γM1 =1.05 
 
- Acer tubular: 
 acer EN 10025-2 S275 J0H 
 acer EN 10025-2 S355 J2H 
 coeficient de seguretat del material: γM1 =1.05 
 
- Fàbrica: 
 peces: Resistència normalitzada a Compressió: fb = 15 N/mm2 
    morter: Resistència (<75% fb) M-10 N/mm2 : fm = 7,5 N/mm2 
    Fàbrica:  
    Resistència característica a Compressió: fk = 5 N/mm2 
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    Coeficients parcial de Seguretat: vm = 2.2 
 Categoria d’execució: B 
 Categoria control fabricació: I 
    Resistència de Càlcul a Compressió: fk = 2,2 N/mm2 
 
Geometria 
Com a valor de càlcul de les seccions s’han agafat els valors nominals 
definits en els plànols del projecte i pel que fa a les toleràncies d’execució 
en general s’estarà en el que es disposa a l’annex 11 de la EHE, junt amb 
les limitacions que s’estableixin particularment en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars.  
 

MÈTODE DE CÀLCUL 
 
L’estructura s’ha dimensionat amb el programa CYPE INGENIEROS de 
càlcul espacial d’estructures tridimensionals. Versió 2016.  
 
L’estructura real s’ha transformat en un model de càlcul format per elements 
tipus barra.  
En el model de càlcul de l’estructura principal els tancaments i 
compartimentacions només es tenen en compte com a càrregues que 
graviten sobre l’estructura. 
Pel càlcul de les sol·licitacions es fa un anàlisi lineal, pel mètode matricial 
de la rigidesa, basat en la hipòtesi de comportament elàstic-lineal dels 
materials i en la consideració de l’equilibri de l’estructura sense deformar. 
La EHE considera adequat aquest mètode per obtenir els esforços de 
l’estructura tant en Estat Límit de Servei (ELS) com en Estats Límits Últims 
(ELU) i en qualsevol tipus d’estructura, sempre que els efectes de segon 
ordre siguin menyspreables, segons l’establert a l’article 43.  
Les càrregues aplicades pel càlcul de l’estructura, tant per les 
comprovacions de resistència i estabilitat com per les d’aptitud al servei, són 
les que s’han especificat en l’apartat 1.2.1. 
Les combinacions d’accions contemplades en el càlcul responen a les 
proposades pel CTE tant per situacions persistents i transitòries com per 
situacions accidentals. Aquestes combinacions, junt amb el valor dels 
diferents coeficients de seguretat, s’han especificat a l’apartat 1.2.3 
d’aquesta memòria. 
Els valors característics de les propietats dels materials responen a la 
corresponent normativa aplicable, o sigui, la EHE pel cas del formigó armat, 
i el DB SE-A pel cas de l’acer. Els valors de càlcul s’han obtingut dividint els 
valors característics pels corresponents coeficients parcials de seguretat, 
indicats a l’apartat 1.2.3 d’aquesta memòria. 
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Com a valors característics  i de càlcul de les dades geomètriques dels 
elements estructurals s’han adoptat els valors nominals definits en els 
plànols del projecte. 
En el cas dels elements estructurals de formigó armat, s’han efectuat les 
comprovacions relatives als diferents ELU ( articles 41 a 46 de la EHE) i als 
ELS (articles 49 i 50 de la EHE). Així mateix, els criteris d’armat segueixen 
també les especificacions de la EHE, ajustant els coeficients de seguretat, 
la disposició d’armadures i les quanties geomètriques i mecàniques 
mínimes i màximes a aquestes especificacions. 
En el cas dels elements estructurals metàl·lic, les comprovacions relatives 
als ELU i ELS i el corresponents coeficients de seguretat, responen a les 
especificacions del DB SE-A. 
El càlcul de la fonamentació, pel que fa a la seva interacció amb el terreny, 
s’ha fet segons l’establert en el DB SE-C, comprovant els ELU i ELS amb el 
corresponents coeficients de seguretat especificats a l’apartat 1.2.2 
d’aquesta memòria. Pel que fa a la seguretat estructural, aquests elements 
s’han dimensionat i comprovat segons les especificacions de la EHE i DB 
SE-A.  
A l’Annex de la memòria s’adjunta el càlcul dels elements més significatius 
del projecte. 

 
 

RESISTÈNCIA AL SISME 
 

 

APLICACIÓ DE LA NORMA DE CONSTRUCCIÓ SISMORESISTENT – NCSE-02 

 
DADES DE L’EDIFICI: 

Municipi: IGUALADA 

Número de plantes sobre rasant: 5 

Tipus d’estructura (1) (4) (5): Murs d’obra de fàbrica / bigues de cantell de 
formigó / forjat de voltes ceràmiques / biguetes i encavallades formigó. 

 

  



 

 119 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONSTRUCCIÓ 

Classificació 
de l’edifici 
en funció de 
la seva 
importància:  
(Article 1.2.2) 

Moderada  Normal X Especial 
 

Edificis amb 
probabilitat 
menyspreable 
de què la 
seva 
destrucció per 
un terratrèmol 
pugui 
ocasionar 
víctimes, 
interrompre 
un servei 
primari o 
produir danys 
econòmics 
significatius a 
tercers. 

Edificis amb 
probabilitat 
menyspreable 
de què la seva 
destrucció per 
un terratrèmol 
pugui 
ocasionar 
víctimes, 
interrompre un 
servei primari 
o produir 
danys 
econòmics 
significatius a 
tercers. 

Edificis la 
destrucció 
dels quals 
per un 
terratrèmol 
pugui 
interrompre 
un servei 
imprescindibl
e o donar lloc 
a efectes 
catastròfics. 
En aquest 
grup 
s’inclouen les 
construccions 
que així es 
considerin en 
el 
planejament 
urbanístic i 
documents 
públics 
anàlegs, així 
com en 
reglamentaci
ons més 
específiques 

Coeficient de 
risc,  ρ = 1 

Coeficient 
de risc,  
ρ = 1.3 

 
Acceleració 
bàsica ab: (1) 

(2)  

En funció del municipi d’acord a l’annex I 
de l’NCSE-02                                                          
ab / g = 

0.04 
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Acceleració 
bàsica ab: (1) 

(2)  

En funció del municipi d’acord a l’annex I 
de l’NCSE-02                                                          
ab / g = 

0.04 

(Només en 
edificis 

d’importància 
normal o 
especial i 
amb ab ≥ 

0,04g) 

Coeficient del tipus de sòl, 
C: (3)  
S’adoptarà com a valor de C 
el valor mig dels 30 primers 
metres sota la superfície 
obtingut en ponderar els 
coeficients Ci  de cada estrat 
del terreny amb el seu gruix 
ei, en metres. 
 

C =
30

e·C ii∑

= 
1.15 

Coeficient d’amplificació del 
terreny, S      

S =  0,92 

Si ρ · ab ≤ 0,1 g → S = C / 
1,25 
Si 0,1 g < ρ· ab < 0,4 g → S = 

25,1
C  + 3,33 · (ρ·  g

ab  – 0,1) · 
(1 – 

25,1
C ) 

Si 0,4 g ≤ ρ . ab → S = 1,0 
Acceleració 
de càlcul ac: 

(4) ac / g = S · ρ · ab  / g = 0.0368 

 
 

CRITERIS D’APLICACIÓ DE LA NORMA 
Edificis d’importància moderada: No cal aplicar l'NCSE-02  
ab 
< 
0,0
4g 

No cal aplicar l'NCSE-02 
     

0,0
4 g 
≤ a
b < 
0,0
8g 
(2) 

Cal aplicar l'NCSE-02     

Excepció: No és d’aplicació l’NCSE-02  en edificis de 
normal importància sempre que: 

 
X 

- Es disposi d’una estructura de pòrtics arriostrats (5), 
amb característiques de resistència i rigidesa similars 
en les dues direccions, per resistir esforços 
horitzontals en qualsevol direcció i 

 

- No es fonamenti l’edifici sobre terrenys potencialment 
inestables. 

 

En cap cas aquesta excepció serà d’aplicació en edificis de més 
de 7 plantes si l’acceleració sísmica de càlcul ac  ≥0,08g   
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CRITERIS D’APLICACIÓ DE LA NORMA 
Edificis d’importància moderada: No cal aplicar l'NCSE-02  
ab
 
≥ 0,
08g 
(1) 

Cal aplicar l'NCSE-02 sense excepcions 

 

 
Per tant,  NO CAL APLICAR LA NORMA NCSE-02 
Notes: 
1) Les edificacions de fàbrica de maó, de blocs de morter, o similars, si 
0,08g ≤ab < 0,12g tindran 4 plantes com a màxim. I si ab ≥0,12g en 
tindran, com a màxim, 2. (art. 1.2.3) 
2) Quan ab ≥0,04g no s ’e xe cuta ra n e s tructure s  de  pa re da t, tàpia  o tova . 
3) Coeficient del terreny C: En funció del tipus de terreny: 
Terreny I  (Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens): C= 1.  
Terreny II  (Roca molt fracturada, sòls granulars densos o cohesius durs): 
C= 1,3.  
Terreny III  (Sòl granular de compacitat mitja, o sòl cohesiu de consistència 
ferma o molt ferma): C= 1,6.  
Terreny IV (Sòl granular solt, o sòl cohesiu tou): C= 2. 
4) Les estructures de murs de fàbrica, si 0,08g ≤ac ≤ 0,12g,l’alçada 
màxima serà de 4 plantes.I si ac >0,12g l’a lça da  màxima  s e rà  de  2 
plantes. (art. 4.4.1) 
5) En el cas d’estructures de pòrtics és important fer constar si estan ben 
arriostrats. L’existència d’una capa superior armada, monolítica i enllaçada 
a l’estructura en la totalitat de la superfície de cada planta permet 
considerar els pòrtics com ben arriostrats entre sí en totes les direccions 
(d’acord als comentaris de l’NCSE-02 C.1.2.3). 
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9.2. DB-SI EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT EN CAS 
D’INCENDI. 

 
En data 7 de gener de 2016  la Direcció General de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya, va emetre un informe favorable sobre l’Estudi de prevenció i 
seguretat en matèria d’incendis que desenvolupa les determinacions 
d’aquest Projecte Bàsic i Executiu de Rehabilitació de l’antic edifici de 
a Teneria per a edifici Docent i Arxiu Comarcal. 
  
En l’ ANNEX 2.6  d’aquest projecte s’adjunta l’esmentat estudi, que ha sigut 
objecte de l’informe.  
 
En l’Estudi es fa una descripció detallada de l’aplicació en el projecte del  
Codi tècnic de l'edificació (CTE) (Reial decret 314/2006, de 17 de març i 
posteriors modificacions i correccions), i concretament el Document bàsic 
seguretat en cas d'incendi (DB-SI) i el Document bàsic seguretat d'utilització 
i accessibilitat (DB-SUA), incloent les posteriors modificacions aprovades pel 
Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, les aprovades per l'Ordre 
VIV/984/2009, de 15 d'abril i les aprovades pel Reial decret 173/2010, de 19 
de febrer. 
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De l’esmentat estudi, inclòs en l’ ANNEX 3.6  s’ha justificat:el compliment en 
el projecte dels apartats del CTE DB-SI. En els següents apartats es fa un 
resum en el que es concreten aspectes constructius aplicats en el projecte 
d’execució. 
  
 
9.2.1. PROPAGACIÓ INTERIOR 
 
COMPARTIMENTACIÓ EN SECTORS D’INCENDI 
 
SECTORS 
 
Al tractar-se d'un edifici d'ús docent les superfícies construïdes dels sectors 
d'incendi seran,totes elles, inferiors a 4.000m2. 
 
L'establiment destinat com a ús principal a centre docent, està format per un 
sol sector d'incendis i diversos sectors amb nivell de RISC ESPECIAL. Tots 
ells queden exposats a la taula següent: 
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RESISTÈNCIA AL FOC DELS ELEMENTS COMPARTIMENTADORS 
Segons la Taula 1.2 de l’Apartat 1 de la Secció 1 (SI 1 – Propagació 
interior), la resistència al foc de les parets, el sostre i les portes que 
delimiten sectors d’incendis és: 
 Ús : Doce nt 
 Màxima  a lça da  d’e va cua ció de  l’e difici: 15 < h < 28 m 
 Re s is tència  a l foc S e ctor s obre  ra s a nt: EI 90 
 Resistència al foc Sector sota rasant: EI 120 
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LOCALS I ZONES DE RISC ESPECIAL 
 
En aquesta activitat tenim la següent relació de locals amb risc d’incendi 
alt, mig i baix, classificats segons la Taula 2.1 de l’Apartat 2 de la Secció 1 
(SI 1 – Propagació interior): 
 
L'edifici disposa de varis locals de risc especial classificats com a arxius de 
documentació i dipòsits de llibres. 
 

• Locals amb risc especial alt, els quals el seu volum 
d'emmagatzematge és >400 m3. 

 
Disposem dels següents: 
 

- Dipòsit C 
- Dipòsit D 
- Dipòsit E 
- Dipòsit F 

 
• Locals amb risc especial mig els quals el seu volum 

d'emmagatzematge es situa entre els 200 < V < 400 m3.  
 
Disposem dels següents: 
 

- Dipòsit B 
 

• Locals amb risc especial baix els quals el seu volum 
d'emmagatzematge es situa entre els 100 < V < 200 m3 

    
Disposem dels següents: 

-  Dipòsit A 
 

•  Locals amb risc especial baix 
•  Sala de màquines per ascensors. 

 
 

ESPAIS OCULTS. PAS D’INSTAL∙LACIONS A TRAVÉS 
D’ELEMENTS DE COMPARTIMENTACIÓ D’INCENDIS 
 
La compartimentació contra incendis dels espais ocupables ha tingut en 
compte continuïtat als espais ocults, com ara els sostres, etc. 
 
La resistència al foc requerida als elements de compartimentació de incendi 
s’ha mantingut  als punts en que aquests elements són travessats per 
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elements de les instal·lacions, com ara són cables, conduccions, conductes 
de ventilació, etc. 

 
 

REACCIÓ AL FOC DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS, 
DECORATIUS I DE MOBILIARI 
 
Els elements constructius compliran les condicions de reacció al foc que 
s’estableixen a la Taula 4.1 de l’Apartat 4 de la Secció 1 (SI 1 – Propagació 
interior): 
 
Zones ocupables en sostres i parets: C-s2,d0 
Zones ocupable en terres: EFL 
Espais ocults no estancs en sostres i parets: B-s3,d0 
Espais ocults no estancs en terres: BFL-s2 
 

 
9.2.2. PROPAGACIÓ EXTERIOR 

 
 MITJANERES I FAÇANES 
 
La paret mitjanera o mur collitant amb  l’altre edifici veí, que és una paret de 
14 cm de totxo massís revestit pel costat del foc, és de EI 180 superior a  
EI 120 que es demana en aquest apartat del CTE 
 
La classe de reacció al foc dels materials que ocupen més del 10% de la 
superfície del acabat exterior de les façanes és B-s3 d2 en aquelles 
façanes accessibles al públic. 
 
 
COBERTES 
 
Els materials que ocupen més del 10% del revestiment o acabat exterior de 
les cobertes, inclús la cara superior dels voladissos, així com els lucernaris, 
claraboies i qualsevol altre element de il∙luminació, ventilació o extracció de 
fum, pertanyen a la classe de reacció al foc Broof (t1). 

 
 

9.2.3. EVACUACIÓ D’OCUPANTS 
 

En l’apartat 2.4 de la pàgina 19 de l’Estudi de prevenció i seguretat en 
matèria d’incendis que desenvolupa les determinacions d’aquest 
Projecte Bàsic de Rehabilitació de l’antic edifici de a Teneria per a 
edifici Docent i Arxiu Comarcal, de l’ANNEX 3.6 d’aquesta memòria, 
està justificada d’una manera detallada les ocupacions parcials per espais, 
plantes i la totalitat de l’edificació, d’acord amb els usos i les superfícies 
assignats a cadascun dels espais. 
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En el projecte executiu s’han adoptat totes les mesures que estan 
reflectides en l’estudi i que ha sigut objecte de l’informe favorable de la 
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Aquest apartat fa referència a l’aplicació en el projecte de les previsions en 
quan a: 
 
 Dimensionat d’amplada d’escales. 
 Protecció d’escales. 
 Nombre de sortides de planta i d’edifici. 
 Amplades de portes, passos, corredors. 
 Senyalització dels mitjans d’evacuació. 
 Justificació de la No necessitat d’instal·lar un sistema de control de fums. 
 Evacuació de persones amb discapacitats en cas d’incendi. 

 
 

9.2.4. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 

En l’apartat 2.5 de la pàgina 29 de l’Estudi de prevenció i seguretat en 
matèria d’incendis que desenvolupa les determinacions d’aquest 
Projecte Bàsic de Rehabilitació de l’antic edifici de a Teneria per a 
edifici Docent i Arxiu Comarcal, de l’ANNEX 3.6 d’aquesta memòria, 
estan justificades les instal·lacions de Protecció contra incendis que s’ha 
d’aplicar normativament a l’edifici i les previsions que realment es preveu 
instal·lar en aquest projecte i que són superiors a aquets mínim exigits. 
 
En el projecte executiu s’han incorporat totes les instal·lacions  que estan 
reflectides en l’estudi i que ha sigut objecte de l’informe favorable de la 
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
En aquest apartat es fa referència a les instal·lacions que s’han incorporat 
en el projecte i que són:  
 
 Extintors portàtils. La seva distribució en el projecte és tal que el 

recorregut màxim horitzontal des de qualsevol origen d’evacuació fins un 
extintor no supera els 15 metres o en les zones de risc especial. En les 
zones amb risc elèctric s’han situat extintors de CO2. 

 
 Boques d’incendi equipades (BIE). S’han col·locat boques BIE de 25 mm 

en les plantes 2 i 3. S’han col·locat BIE de 45 mm en les plantes baixa, 1 
i 4, en les que existeixen locals de risc alt. La distància entre qualsevol 
punt de local protegit fins a la BIE més pròxima, no  excedeix en cap cas 
els 25 m.  
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 Hidrants exteriors. Existeix un hidrant  a l’espai públic exterior de l’edifici 
a menys de 100 m de distància de la façana més propera. 

 
 Instal·lació automàtica d’extinció. Malgrat no ser obligatori 

normativament, en el projecte es preveu la col·locació d’un sistema 
centralitzat d’extinció automàtica a base d’agent extintor en els dipòsits 
A,B.C i D de l’Arxiu Comarcal. La col·locació d’aquest sistema és 
provocat per la necessitat de preservar els materials històrics dels arxius 
i no tant per l’evacuació i seguretat de persones i dels bens immobles, 
que queden garantides per la resta de mesures adoptades.  

 
 Sistemes de detecció d’incendi En el projecte s’han situat  detectors 

d’incendi en les zones de Risc Alt Malgrat no ser obligatori 
normativament la col·locació en la resta de l’edifici, en el projecte es 
preveu la instal·lació de detectors de fum en totes les dependències 
segons els plànols corresponents.   

 
 Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis. 

En el projecte està previst les senyalitzacions necessàries visibles 
permanentment que es requereixen i definides en la norma UNE 23033-
1. 
 

 
9.2.5. INTERVENCIÓ DE BOMBERS 

 
En l’apartat 2.6 de la pàgina 33 de l’Estudi de prevenció i seguretat en 
matèria d’incendis que desenvolupa les determinacions d’aquest Projecte 
Bàsic de Rehabilitació de l’antic edifici de a Teneria per a edifici Docent i 
Arxiu Comarcal, de l’ANNEX 3.6 d’aquesta memòria, estan determinades i 
justificades les mesures de condicions d’aproximació i entorn per la 
intervenció dels bombers. 
 
En aquest apartat s’han justificat les amplades, alçades lliures i capacitat 
portant dels vials d’aproximació a l’edifici de la Teneria situat a la plaça del 
Rei i amb façanes als carrers de la Concepció i de Sant Bartomeu. 

 
 
9.2.6. RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA 

 
El recobriment de formigó és la distància entre la superfície exterior de 
l’armadura (incloent cèrcols i estreps) i la superfície de formigó més 
propera. 
 
El recobriment mínim d’una armadura és el que s’ha de complir en 
qualsevol punt. Per garantir aquests valors mínims, es prescriu en projecte 
el recobriment nominal que és el que queda reflectit en els plànols i el que 
servirà per definir els separadors. 
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Es considera que la resistència al foc d’un element estructural principal d’un 
edifici (inclòs forjats, jàsseres i pilars) és suficient si aguanta la classe 
indicada en la següent taula i que representa el temps en minuts de 
resistència davant l’acció representada per la corba normalitzada temps-
temperatura. Segons les indicacions del CTE-DB-SI: 
 
1 Se considera que la “Resistencia al fuego” de un elemento estructural 
principal del edifico, es suficiente si: 
 
a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo 
en minutos de resistencia ante la acción representada por la curva 
normalizada tiempo temperatura, o  
 
b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al 
fuego indicado en el anejo B. 

 
 

 
2 Las estructuras de cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la 
evacuación de los ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior 
no exceda de 28 m, así como los elementos que únicamente sustenten 
dichas cubiertas, podrán ser R 30 cuando su fallo no pueda ocasionar 
daños graves a los edificios o establecimientos próximos, ni comprometer 
la estabilidad de otras plantas inferiores o la compartimentación de los 
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sectores de incendio. A tales efectos, puede entenderse como ligera 
aquella cubierta cuya carga permanente no exceda de 1 kN/m². 
 
Per l'estructura de la Teneria per Edifici Docent i Arxiu Comarcal, amb 
un ús Docent i una alçada de menys de 28m (21,5m.) hem de considerar 
una resistència al foc de R90, tenint present la taula 3.2 de CTE-DB-SI 
per les zones de Risc Especial definides en projecte. Per la coberta 
lleugera podem acollir-nos al punt 2 del CTE-DB-SI, ja que no està prevista 
per ser utilitzada per evacuació per tant hem de considerar una resistència 
al foc de R30. 
 
Amb aquestes consideracions i amb les dades del Annex 6 de la EHE-08, 
l’Annex 8 de la EAE-11 i del Annex C, D i F del CTE-DB-SI, podem 
comprovar la resistència al foc de cada un dels elements estructurals. 
 
A continuació s’especifiquen els recobriments nominals en funció del 
període de vida útil de l’estructura de 50 anys, del tipus d’ambient i/o de la 
resistència al foc necessària dels diferents elements estructurals.  
 
- Fonaments 
 
Classe d’exposició: IIa 
- Sabates/Murs: 
-sobre 10 cm mínim de formigó de neteja    rnom = 15+10 mm 
-cares laterals en contacte amb el terreny,  rnom = 70+10 mm 

  
- Estructura Formigó: 
 

Forjat unidireccional existent 
 om = NO 

 
Exigències de foc:  

• REI 30 
• Es realitzarà fals sostre amb protecció al foc de 30min. 

 
Forjat unidireccional existent 
 om = NO 

 
Exigències de foc:  

• REI 90 
• Es realitzarà projecció amb morters de perlita i vermiculita amb un 

espessor de 12mm. 
 

Forjat unidireccional existent 
 om = NO 

 
Exigències de foc:  
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• REI 180 
• Es realitzarà projecció amb morters de perlita i vermiculita amb un 

espessor de 18mm. 
 

Forjat unidireccional 
 m = 25 mm 

 
Classe d’exposició: I 

 
Exigències de foc:  
REI 90 
distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura, am = 25 mm 
per complir la condició  EI 90 el gruix mínim és de 10 cm que en 
aquest cas és compleix sobradament donat que el forjat te un 
espessor és de 25 cm. 
cal que el 20% de l’armadura superior sobre suports es perllongui 
al llarg de tot el tram, segons es grafia en els plànols d’armat 
corresponents 
 
Exigència de durabilitat: 
rmin = 15 mm + 10 mm d’increment de recobriment per un control 
d’execució normal 

 
 

Llosa 16cm / 20cm / 22cm / 25cm 
 

rnom = 25 

 
 

Classe d’exposició: I 
 
Exigències de foc:  

• REI 90 
• distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura, am = 25 mm 
• per complir la condició  EI 90 el gruix mínim és de 10 cm que 

en aquest cas és compleix sobradament donat que la llosa de 
menor espessor és de 16 cm. 

• cal que el 20% de l’armadura superior sobre suports es 
perllongui al llarg de tot el tram, segons es grafia en els plànols 
d’armat corresponents 

 
Exigència de durabilitat: 
• rmin = 15 mm + 10 mm d’increment de recobriment per un control 

d’execució normal 
 

Bigues formigó armat 
 rnom = 25 mm 
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Classe d’exposició: I 
 
Exigències de foc:  

• REI 90 
• Opció 3 - Dimensió mínima 250mm  - Distància mínima equivalent a 

l'eix de l'armadura am = 30mm. 
• per complir la condició  REI 90 l'amplada és de 25 cm i la distància 

mínima equivalent a l'eix de l'armadura am = 32mm (rnom = 25 
mm+1/2 rodo12mm) 

• l'armadura de negatius es perllongarà fins un 33% de la longitud del 
tram amb una quantia no inferior al 25% de la necessària en els 
extrems. 

 
Exigència de durabilitat: 
• rmin = 15 mm + 10 mm d’increment de recobriment per un 
control d’execució normal 

 
Bigues formigó existent 
 rnom = 15 

 
Exigències de foc:  
• REI 90 
• Segons inspecció realitzada: 
• Recobriment existent de les armadures 15mm. 
• Gruix d'enguixat 15mm. (15mm x 1,8=27mm) equival a 27mm de 

formigó 
• Segons apartat C.2.4 CTE-DB-SI els revestiments de guix poden 

considerar-se com espessors addicionals de formigó equivalents a 
1,8 vegades el seu espesor real.  

• Opció 3 - Dimensió mínima 250mm  - Distància mínima equivalent 
a l'eix de l'armadura am = 30mm. 

• per complir la condició  REI 90 l'amplada és de 30-35 cm i la 
distància mínima equivalent a l'eix de l'armadura am = 42mm  

 
 

Bigues formigó existent 
 rnom = NO 

 
Exigències de foc:  

• REI 120 - REI 180 
• Es realitzarà projecció amb morters de perlita i vermiculita amb un 

espessor de 12mm. que equival a un espessor de 65mm de 
formigó. 

 
Encavallades formigó existent 
 rnom = NO 
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Exigències de foc:  

• REI 30 
• Es realitzarà projecció amb pintura intumescent ablativa pel formigó 

amb 800um. 
 

- Estructura metàl·lica 
 
L’escalfament d’un element d’una estructura d’acer quan està sotmès 
a l’acció d’un incendi, depèn d’un factor anomenat massivitat. El factor 
de massivitat (Am/V), expressa la relació entre la superfície exposada 
al flux tèrmic i el volum de l’element per unitat de longitud. Es 
determinarà el factor de massivitat en funció del perfil laminat utilitzat i 
de les cares de la secció del perfil exposades al foc. 
Amb aquest factor podrem determinar la quantitat de material 
necessari perquè compleixi amb la resistència al foc sol·licitada. 
 
Pintures intumescents 
S’entén per pintura intumescent, tota aquella que és capaç de 
reaccionar enfront les flames o la calor, formant una massa carbonosa 
de naturalesa aïllant, i que compleix els requisits de la norma UNE 
48287. Les pintures intumescents han d’aplicar-se seguint 
minuciosament les instruccions del fabricant.  

 

Perfils metàl·lics  
(Ús Docent – alçada de evacuació < 28 m) 

 
Exigències de foc: R 90 

 
Perfil Exposició Am/V (m-1 ) Espessor          
SHS60.3 Encavallda (4 cares) 340 4000 um 
SHS140.6 Pilar (4 cares) 173 2500 um 
SHS160.6 Pilar (4 cares) 172 2500 um 
SHS180.8 Pilar (4 cares) 130 1100 um 
T100.11 Pilar (3 cares) 140 1300 um 
IPE-100 Biga (3 cares) 330 4000 um 
SHS160.6 Biga (3 cares) 133 1300 um 
UPN-160 Biga (3 cares) 200 3500 um 
Platabanda Biga (3 cares) 67 1000 um 

 
A confirmar pel subministrador de pintura intumescent. 
 
Sistemes de morters 
Els morters són mescles de minerals en forma de fibres o àrids (llana 
de fibra de roca, guix, perlita, vermiculita, etc.) aglomerats amb 
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adhesius hidràulics capaços de ser projectats i adherits sobre un 
suport. La mescla hidratada representa una barrera per al pas de la 
calor. 
La correcta aplicació és essencial per tal d’assegurar les correctes 
prestacions del sistema. L’aplicador és el responsable directe de la 
correcta instal·lació del material, i per tant, ha de seguir 
disciplinadament les instruccions donades pel fabricant per a 
l’aplicació d’aquest.  

 

Perfils metàl·lics  
(Ús Docent – alçada de evacuació < 28 m) 

 
Exigències de foc: R 90 

 
Perfil Exposició Am/V (m-1 ) Espessor          

IPE-200 Biga (3 cares) 235 21 mm 
IPE-360 Biga (3 cares) 165 19 mm 
IPE-400 Biga (3 cares) 150 18 mm 
IPE-450 Biga (3 cares) 145 18 mm 

L120.80.8 Biga (1 cares) 125 17 mm 
SHS120.5 Pilar (4 cares) 207 20 mm 

 
A confirmar pel subministrador de morter. 

 
Resistència al foc del forjat mixt de xapa grecada col·laborant 
 
La construcció mixta acer-formigó combina tots els avantatges de 
resistència d’ambdós materials, i proporciona un sistema de 
construcció industrialitzat i econòmic. 
Aquests avantatges, presents en el disseny i càlcul a temperatura 
ambient, queden particularment potenciats en la verificació de la 
resistència al foc de l’estructura mixta. El formigó augmenta 
extraordinàriament la massivitat dels elements i proporciona una 
protecció aïllant tèrmica als elements metàl·lics. 
La xapa nervada s’utilitza durant la posada del formigó fresc, i fa la 
funció d’encofrat. Posteriorment col·labora amb el formigó ja pres, 
mitjançant la connexió mecànica i de fricció. 
Durant l’incendi, la xapa nervada perd una part important de la seva 
resistència. La solució és utilitzar un recobriment de projectat 
amb sistemes de morter d’alta adherència amb un espessor de 
15mm.  
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- Estructura obra de fàbrica 
 
 
Elements de fàbrica. 
 
Les parets de càrrega són de maó massís, amb un espessor de 
150mm a 300mm. Les voltes estan formades amb dues peces de maó 
perforat i reomplertes amb formigó pobre, amb un espessor de 
110mm a 280mm.  
 
 
 

Segons la taula F.1. del  CTE-DB-SI: 
 
No es preveu realitzar cap protecció al foc dels elements d'obra de 
fàbrica, ja que compleixen els espessors necessaris i estan revestits 
amb enguixat o arrebossat. 
 

 
  



 

 137 

9.3. DB-SUA EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT 
D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT. 

 
9.3.1. SUA1 SEGURETAT ENFRONT AL RISC DE CAIGUDES. 

 
Paviments. Lliscament dels terres 
 
- Paviments interiors general: Classificació del terra 1 

(15<Rd<35) 
 
- Escales. Classificació del terra 2. (35<Rd<45) 
 
- Paviment lavabo: Classificació del terra 2 (35<Rd<45) 
 
- Paviment vestíbul d’entrada: Col·locació de pelfut en el cancell 

d’entrada. 
 
Discontinuïtat en els paviments. 
 
- No es presenten irregularitats amb diferencies de nivell superior 

a 6 mm. 
- No es salven desnivells amb menys de 3 graons. 
 
Desnivells: 
 
- Els desnivells més grans de 55 cm i fins a 6 m  es protegeixen 

amb unes baranes de 90 cm d’alçada. Resoltes amb brandoles 
metàl·liques separades 10 cm com a màxim o baranes de vidre 
laminar. 

 
- En els desnivells més grans de 6 m d’alçada la protecció tindrà 

1,10 m d’alçada. 
 
Escales 
 
- Els graons de les escales del vestíbul de la plaça del Rei 

tindran una alçada de 16 cm i l’estesa de 30 cm. 
 
- Les amplades són superiors a 100 cm. 
 
- No hi han escales de traçat corbat o amb replans partits amb 

graons a 45º, ni tenen trams de menys de 3 graons. 
 
- Cada tram d’escala no salva una alçada superior a 3,20 m. 
 
- Es disposen de passamans a 0,90 o 1,10, segons l’alçada a 

protegir i separats 4 cm dels paraments. 
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- Als locals  de coberta i instal·lacions s’accedeix per escales 

tradicionals amb les mateixes característiques que les interiors. 
 

Neteja de vidres exteriors 
 
Tots els vidres són netejables des de l’interior al ser les finestres 

practicables. Només les parts superiors de les portes d’entrada 
de la planta baixa  presenta unes característiques singulars i 
per la part exterior e interior s’haurà de netejar periòdicament 
per una empresa especialitzada amb mitjans d’elevació 
mecànica.  

 
 

9.3.2. SUA2 SEGURETAT ENFRONT AL RISC D’IMPACTES O 
ENGANXADES. 

 
Amb elements fitxes o practicables: 

 
- L’alçada lliure de pas a l’interior de l’edifici és variable a les 

diverses plantes però sempre superior a 2,20 especificat com a 
mínim en DB corresponent. 

 
- L’alçada de les portes és superior als 2 m especificat com a 

mínim en DB corresponent. 
 

- No sobresurten elements de façana a una alçada inferior a 2,20 
m. 

 
- No sobresurten elements de les parets més de 15 cm en 

l’alçada compresa entre 1 i 2,20 m. 
 

- Les portes de les aules o altres estances no envaeixen 
lateralment els corredors de menys de 2,50 m d’amplada. 

 
Impactes amb elements fràgils: 

 
- Risc d’impactes amb elements insuficientment perceptibles: 

Les vidrieres es senyalitzaran amb una banda horitzontal de 10 
cm de color situada a 85 cm de terra. 

 
- Enganxades: Les portes correderes deixaran un marge de 20 

cm com a mínim entre l’acabament del seu recorregut i les 
parets transversals. 
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9.3.3. SUA3 SEGURETAT ENFRONT AL RISC 
D’IMMOBILITZACIÓ EN RECINTES TANCATS. 

 
Recintes 
 
- La força d’obertura de les portes de sortida serà inferior a 150 N 

 
 
 

9.3.4. SUA4 SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER 
IL·LUMINACIÓ INADEQUADA. 
 
Enllumenat normal en zones de circulació. 
 
- El nivell d’il·luminació a nivell de terra de les zones de 

circulació és superior a 50 lux a l’interior i de 5 lux a l’exterior. 
 

- El factor d’uniformitat mig és superior o igual al 40%. 
 
Enllumenat d’emergència: 
 

- Es disposa d’enllumenat d’emergència. 
 

- Les lluminàries estan situades per sobre de 2 m d’alçada sobre 
el nivell del terra. 
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9.3.5. SUA8 SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER 
L’ACCIÓ DEL LLAMP. 

 

 
A l’ ANNEX 2.14 i a l’apartat d’instal·lacions de la memòria 
constructiva  s’especifica les característiques del parallamps 
proposat i que s’incorporà en les instal·lacions del projecte executiu 
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. 
 

9.3.6. SUA9 ACCESSIBILITAT 
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 146 

9.4. DB-HS EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SALUBRITAT 
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9.5. DB-HE EXIGÈNCIES BÀSIQUES D’ESTALVI D’ENERGIA 
 

L’ANNEX 2.8 d’aquesta Memòria es justifica l’Estudi i Càlcul de necessitats 
tèrmiques en Calefacció, Climatització i Ventilació, la justificació de del DB-
HE! I la certificació Energètica en fase de projecte. En conjunt es 
desenvolupa les determinacions dels DB – HE del projecte executiu. 
 
 
En els apartats següents s’adjunten les fitxes o la justificació específica de 
compliment dels diversos apartats del DB-HE en el projecte bàsic i executiu 
que ens ocupa. 
 

 
 

9.5.1. HE 0. LIMITACIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC. HE 1. 
LIMITACIÓ DE DEMANDA D’ENERGIA 

 
 
L’edifici descrit en aquest projecte COMPLEIX amb la reglamentació 
establerta pel CTE en el document HE 0 de limitació del consum energètic.  
 
En aquest apartat s’estableix que per a quest tipus d’edificis l’indicador de 
consum energètic d’energia primària no renovable ha de ser d’una eficiència 
igual o superior a la classe B. 
 
 A l’ANNEX 2.9 d’aquesta memòria s’adjunta tota la documentació relativa al 
càlcul i la tramitació de la CERTIFICACIÓ DE L’EFICIENCIA ENERGÈTICA 
de l’edifici. L’eina utilitzada en el procediment d’obtenció de la qualificació ha 
sigut CE3X. 
 
En aquest càlcul queden justificats el compliment dels DB HE0 de Limitació 
de Consum Energètic i HE1 Limitació de Demanda d’Energia. 
 
S’adjunta  a continuació  el resum de la qualificació energètica global 
obtinguda que és A. 
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9.5.2. HE2. RENDIMENT DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 
 

El projecte de climatització compleix els requeriments del RITE 
(Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis).  
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9.5.3. HE3. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS 
D’IL·LUMINACIÓ 

 
L’ ANNEX 2.10  d’aquesta Memòria es justifica els estudis lumínics que 
desenvolupa les determinacions dels DB – HE i que s’han incorporat  en el 
projecte executiu 
 
La taula que es presenta a continuació justifica, d’una manera resumida, el 
compliment dels valors d’eficiència energètica de les instal·lacions 
d’il·luminació previstes en el  projecte executiu i que estan estrets dels 
càlculs lumínics detallats que s’acompanyen a l’annex 2.10. 
 
Es comparen en aquets taula els Valors Eficiència Energètica d’Il·luminació 
(VEEI) de projecte de cada local amb el valor màxim estimat en el CTE. 
Així mateix es comparen els valors de projecte i màxims permesos per la 
potència instal·lada.  
 
En tots els casos els valors de projecte estan per sota dels límits de CTE:  
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9.5.4. HE4 APORTACIÓ SOLAR MÍNIMA D’AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA 

 
A l’edifici que ens ocupa la instal·lació d’aigua calenta sanitària és puntual 
en el lavabo i l’espai de neteja de l’ús intern de l’Arxiu Comarcal en la 
planta primera.  
 
Es preveu la col·locació d’un escalfador elèctric de 30 l. En el que la 
demanda mitjana diària no superarà els  50 l/dia, per la qual cosa no és 
necessària la instal·lació d’un sistema d’energia solar tèrmica.  

 
 
 

9.5.5. HE5. APORTACIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA D’ENERGIA 
ELÈCTRICA 

 
L’edifici que ens ocupa, com a edifici docent, no està inclòs al punt 1.1 de 
l’Àmbit d’aplicació del DB HE 5 sobre Contribució Fotovoltaica mínima 
d’energia elèctrica. 
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9.6. DB-HR EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE PROTECCIÓ ENFRONT 
DEL SOROLL 

 
L’objecte del compliment del DB HR “Protecció davant el soroll” consisteix en 
limitar, dintre de l’edifici i en condicions normals d’utilització, els riscos de 
molèsties o malalties que el soroll pot produir als usuaris com a 
conseqüència de les característiques del projecte, construcció, ús i 
manteniment. 
 
De forma prèvia a la determinació de les exigències d’aïllament acústic en 
l’edifici és defineix, en funció del seu emplaçament, el nivell de soroll exterior 
Ld, d’acord l’annex 1. “Qualitat del territori. Mapes de capacitat” de 
l’”Ordenança reguladora del soroll i les vibracions d’Igualada” i que és de 60 
dB(A). 
 
L’edifici està considerat d’ús docent amb 5 plantes sobre rasants (les plantes 
baixa i primera l'ocuparà l'Arxiu Comarcal de l'Anoia; les plantes segona i 
tercera l'Escola d'Adults d'Igualada i l’Escola Oficial d’Idiomes. La planta 
quarta l'ocuparà de nou l'Arxiu Comarcal).  
 
La zonificació de l’edifici (unitats d’ús, recintes habitables, recintes protegits, 
recintes d’activitat, recintes d’instal·lacions) es determina en funció a 
l’activitat que es desenvolupa en cada un dels espais. La zonificació és la 
següent 
 
 Unitats d’ús    1 Sala d’actes (planta primera) 

     7 aules (planta segona) 
     7 aules (planta tercera) 
 
 Recintes protegits  Sala de classificació i ordenació  
     Sala de digitalització i reproducció 
     Despatx de direcció 
     Sala de reunions 
     Despatx planta segona. 
     Despatx planta tercera. 
 
 Recintes d’instal·lacions Cada una de les sales d’instal·lacions. 
     Recintes ascensor 
 
 Recintes habitables  Les zones de circul·lació i espais comuns 
 
 Recintes no habitables Els espais sense ocupació permanent. 
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Aquesta zonificació en unitats d’ús i tipologies de recintes determinen les 
exigències acústiques d’aïllament i de condicionament a complir i que son 
les següents: 
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 Atès que l'actuació consisteix en la rehabilitació d'un edifici existent d'ús 
docent, aquests valors, d'acord el que estableix el db HR, esdevenen una 
objectiu que no s'assoleix puntualment en la totalitat de l’actuació per raons de 
proporcionalitat i de viabilitat tècnica implícits a una actuació de rehabilitació en 
un edifici existent.  
En aquest projecte executiu s'han definit les solucions constructives de millora 
d'aïllament acústic i de reducció de temps de reverberació que  representen 
una millora respecte l'edifici previ a l'actuació. En les zones d'ampliació 
s'assoleixen els valors expressats a les taules. 
 
CRITERIS PER A LA DEFINICIÓ DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS 
Per a garantir en la mesura del possible els aïllaments acústics aeri DnT,A i 
d’impacte L’nT,w entre recintes i aeri D2m,nT,Atr entre recinte i exterior és necessari 
determinar prèviament els valors d’aïllament acústic aeri Rw(C;Ctr)  i d’impactes 
Ln,w dels sistemes constructius o les millores de RA, RAtr i Ln,w de diferents 
elements que complementen sistemes constructius. 
 
Per a determinar aquests valors s’han seguit els següents criteris: 
- Per als elements constructius preexistents s’ha utilitzat el catàleg 

d’elements constructius del CTE. 
- S’han utilitzat els valors d’Rw(C;Ctr) i Ln,w obtinguts de les fitxes tècniques 

dels diferents materials emprats. 
- Per al conjunt finestra (marc+vidre) l’aïllament acústic Rw(C;Ctr) s’ha 

obtingut mitjançant taules d’acord l’UNE 14351. 
  
Per altre banda, per a garantir l’acondicionament acústic dels diferents espais 
s’ha previst la instal·lació de falsos sostres amb nivells alts d’absorció acústica 
amb l’objecte de que el temps de reverberació dels espais sigui inferiors als 
exigits, com a mínim, als espais amb més requeriments.  
 
En l’ annex 2.13 d’aquesta memòria s’adjunta les fitxes justificatives  
d'aïllament acústic dels diferents elements de separació horitzontals, verticals i 
de façana, que s’han realitzant d’acord l’opció simplificada, així com els de 
reducció del temps de reverberació per a les diferents tipologies de recintes 
que s’ha realitzat pel mètode general. 
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10. COMPLIMENT D’ALTRES NORMATIVES 
 
10.1. CONTROL DE QUALITAT DECRET 21/2006 ADOPCIÓ 
DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS 
EDIFICIS. 

 
El projecte complirà amb els criteris ambientals i d’ecoeficiència en els 
edificis que indica el Decret 21/2006. S’adjunta fitxa. 
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10.2. ORDENANÇA SOBRE LA INCORPORACIÓ DE SISTEMES DE 
CAPTACIÓ D’ENERGIA SOLAR PER A LA PRODUCCIÓ 
D’AIGUA CALENTA A EDIFICIS I CONSTRUCCIONS EN EL 
TERME MUNICIPAL D’IGUALADA. 

 
D’acord amb el que s’ha esmentat a la justificació del HE4, la demanda 
mitjana diària és inferior a 50 l. Per tant, es justifica que no es col·locarà un 
sistema de producció d’aigua calenta sanitària mitjançant energia solar 
tèrmica. 

 
 
  

10.3. PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS  
 
D'acord amb el decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa 
de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), que 
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, que 
desenvolupa la normativa bàsica estatal continguda en el Real Decreto 105 / 
2008 , “regulador de la producción y gestión de residuos de construcción y 
demolición”, d'abast estatal, el projecte executiu incorpora  l’ ESTUDI DE 
GESTIÓ DE RESIDUS per a la REHABILITACIÓ DE L’ANTIC EDIFICI DE 
LA TENERIA PER A EDIFICI DOCENT I ARXIU COMARCAL DE L’ANOIA. 
 
El contractista, com a posseïdor dels residus,  haurà de redactar un Pla de 
Gestió de Residus que serà aprovat per la direcció facultativa i que formarà 
part de la documentació contractual de l’obra, i tindrà l’obligació d’entregar al 
productor els corresponents certificats i altra documentació acreditativa de la 
gestió. 
 
El pressupost d’execució material previst per a cada Estudi de Gestió de 
Residus està inclòs en el capítol 01 04 del PRESSUPOST. 
 
 
 
10.4. ORDENANÇA SOBRE L’ESTALVI D’AIGUA A IGUALADA. 

 
Les aixetes de lavabos i dutxes disposaran de mecanismes economitzadors 
amb temporitzadors,  i així s’ha contemplat en els corresponents documents 
del projecte. 
 
D’acord amb els estudis geotècnics realitzats no s’ha detectat la presencia 
de corrents d’aigües soterrànies que es prevegi  el seu desviament al 
clavegueram. 
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10.5. CERTIFICAT EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
 
El Reial Decret 235/2013 determina que és d'obligat compliment en edificis 
de nova construcció, en edificis existents que es vulguin vendre o llogar, i en 
edificis o unitats d'edificis en els que una autoritat pública ocupi una 
superfície útil total superior a 250 m2 i que siguin freqüentats habitualment 
pel públic 
 
En l’ANNEX 2.9 d’aquesta Memòria s’incorpora tota la documentació pel 
càlcul i la tramitació de la certificació energètica de l’edifici objecte d’aquest 
projecte. 

 
 
 
 

10.6. RELACIÓ DE  NORMATIVES APLICABLES EN EL 
PROJECTE.  Decret 462/1971 

 
El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre 
redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que en la 
memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte 
d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la 
presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció 
vigents. 
S’identifica en color negre la normativa d’àmbit estatal, en color vermell la normativa 
de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions 
municipals. 
 

Normativa tècnica general d’Edificació  

 
Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

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

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

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

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

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

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

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

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 
14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 
 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
 

Ús de l’edifici  
 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la 
“Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Altres usos 
Accessibilitat  

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

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

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf�
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf�
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf�


 

 167 

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

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

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

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

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

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 
 
Seguretat estructural 

 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
 
Seguretat en cas d’incendi 

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

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

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

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, 
RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

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

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

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 
(només per projectes a Barcelona) 

 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 

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

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  
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SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

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

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

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

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

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

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

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

 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

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

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
 
Protecció enfront del soroll 

 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

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

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 
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Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 
Estalvi d’energia 

 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

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

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 
 

Sistemes estructurals 
 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

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

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer 
estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir 
indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres 
de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  
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RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

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

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
 
 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 
 

Instal·lacions d’ascensors 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 
95/16/CE, sobre ascensores  

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 
28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas 
Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions 
(DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
19 i 23. 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos 
de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de 
prescripciones técnicas               
derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del 
reglament anteriorment esmentats 

Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las 
inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 
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Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores 
existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament 
Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors 

O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i 
inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Condicions tècniques de seguretat als ascensors 

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 

Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores” 

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la 
Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells 
d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

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

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
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CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  

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

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

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

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges 
(d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de 
Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la 
Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

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

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 
Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

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

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i 
modificacions 
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Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 

RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

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

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

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

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

 
 
 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas 
Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. 
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico 
de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del 
mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 
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CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  

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

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies 
línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de 
alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación 

RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques 
connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i 
a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges  

Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 

Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia 
elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica. 

Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 

Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, 
relativa a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja 
existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica  

Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines  

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions 
a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
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Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

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

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

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

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 
 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 
15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de 
equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el 
proceso de su adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados 
aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de 
telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 
 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 
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Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus 
apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

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

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, 
RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

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

Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 
 
 

Control de qualitat 
 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

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

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament 
(DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, 
modificat pel RD 1329/1995. 
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Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons 
estableix l’EHE-08. 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en 
l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 
 
 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

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

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

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

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

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

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

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 
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Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació 
pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

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

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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11. DURADA DE LES OBRES  
El temps estimat per a la realització de l’obra descrita en aquest projecte és 
de DIVUIT MESOS.  
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12.  CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA  
 

Càlcul de la classificació del contractista exigida per a la licitació del 
contracte de les obres del Projecte bàsic i executiu de rehabilitació de 
l’antic edifici de l’Escola de Teneria per a edifici docent i Arxiu 
Comarcal de l’Anoia. 
Per a la determinació de la classificació del contractista requerida per optar 
a la licitació de les obres referides, segons els articles 74 al 76 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la llei de contractes del sector públic, se segueix el procés definit 
en el “Manual divulgatiu sobre determinació de la classificació en els 
procediments d’adjudicació dels contractes administratius” editat pel 
Departament d’Economia i Coneixement, de la Generalitat de Catalunya, el 
qual te en compte la normativa següent: 
Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic (BOE núm. 276, de 16 
de novembre). 
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques (BOE 
número 257, de 26 d'octubre), modificat pel Reial decret 773/2015, de 28 
d'agost (BOE número 213, de 5 de setembre de 2015). 
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment 
la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic (BOE núm. 
118, de 15 de maig de 2009). 
Aquest manual defineix els criteris i les regles per procedir a la classificació 
administrativa de les empreses i, també, quina és la convenció establerta 
per identificar les activitats objecte de classificació. Així mateix, explica com 
ha de procedir l’òrgan de contractació per determinar en un Plec de 
clàusules administratives la classificació que correspongui a l’objecte de 
contractació i el pressupost de licitació concrets. 
D’aquesta manera, per al càlcul de la classificació requerida, s’ha seguit el 
procés següent, 
1.- Determinació de les parts de l’objecte contractual que tinguin una 
significació econòmica superior al 20% del pressupost total. 
En el cas que ens ocupa, cap dels apartats del projecte que defineixen una 
tipologia d’obra concreta no arriba a un 20% del pressupost total objecte de 
contracte, mínim necessari per a determinar una classificació en un Grup 
concret. Per a definir una tipologia d’obra assimilable a un dels Grups que 
expressa la classificació empresarial que representi un volum d’obra 
superior al 20% del total, s’ha optat per definir tots els capítols d’obra civil 
(2.-Demolicions i desmuntatges, 3.-Moviment de terres, 5.-Estructura, 6.-
Cobertes, 7.-Tancaments i divisòries, 8.-Revestiments, 9.-Paviments i 10.-
Tancaments i divisòries practicables) com a un sol Grup, determinant el 
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“Grup C Edificacions”. En el cas de les instal·lacions, no és possible sumar 
en un sol Grup concret les diferents instal·lacions, doncs no son 
assimilables a un Grup definit. 
2.- Determinació de la categoria del Grup de classificació empresarial. 
La categoria del Grup de classificació empresarial ve en funció de la seva 
quantia. Al tractar-se d’un contracte de durada superior a un any l’expressió 
de quantia s’efectua per referència al valor mitjà anual del contracte. Per 
calcular el valor mitjà anual del contracte (anualitat mitjana) dividim el valor 
total del contracte (3.389.770,03 €) pel número de mesos d’execució (18) i 
multipliquem el quocient (188.320,56) per 12. Aquest valor (2.259.846,69) 
ens determina la categoria de la classificació.  Aquest import és inferior als 
2.400.000 euros que determina el límit superior de la franja de preu que 
defineix la Categoria 4. Així doncs la Categoria del Grup serà la “Categoria 
4”. 
Així doncs, la classificació empresarial requerida per a optar a la licitació 
del contracte de les obres del Projecte bàsic i executiu de rehabilitació 
de l’antic edifici de l’Escola de Teneria per a edifici docent i Arxiu 
Comarcal de l’Anoia és: 

“Grup C Categoria 4”. 
 
La classificació equivalent referida al Reial decret 1098/2001, amb 
anterioritat a la seva modificació efectuada pel Reial decret 773/2015, és: 

“Grup C categoria e” 
 

 
13. CONTROL DE QUALITAT  

 
Es disposarà d'acord amb la Instrucció vigent, el pertinent Control de 
Qualitat. S’adjunta en el projecte. 
 
Per evitar el detriment del control de qualitat de l’obra, qualsevol possible 
baixa que es realitzi en l'adjudicació de les obres, no podrà afectar el 
pressupost de control de qualitat. 
 
Els anàlisis i els assaigs de control de qualitat que es considerin necessaris 
durant l’obra hauran de fer-se per laboratori homologat, essent la seva 
gestió a càrrec de la Direcció Facultativa. 
 
Atès la clàusula 67 dels Plecs de clàusules administratives generals dels 
contractes d'obres i instal·lacions i als de concessió pública, corresponent a 
Assaigs i anàlisis de materials i d'unitats d'obra, les despeses que s'originin 
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seran a càrrec del contractista, fins el límit que estableixin en cada cas les 
Clàusules Particulars o, en defecte seu fins a l'u i mig per cent (1,5%) de 
l'import del tipus de licitació. Si les despeses per aquest concepte 
sobrepassen l'esmentat límit, seran a càrrec de la Corporació els que donin 
resultat satisfactori i del contractista si no reuneixen les condicions que es 
fixen en els respectius plecs. 
  
El pressupost d’execució material del pla de control de qualitat ascendeix a 
23.240,73 €  (sense el 13% de despeses generals, ni el 6% de benefici 
industriaI, ni el 21% d’IVA) 
.  
Donat que aquest valor és inferior a l’1,5% del PEC del projecte, no cal 
contemplar una partida expressa. 
 

Pressupost de control de qualitat (pem) 23.240,73 € 

Pressupost de control de qualitat a compte 
del contractista (pem) : 1,5% de 
2.335.127,63 € 

35.026,91 € 

Pressupost de control de qualitat a càrrec de 
la corporació (13% DG+ 6% BI inclosos, 
sense IVA) 

0,00 € 

  
14.  SEGURETAT I SALUT  

 
Segons determina el Reial decret 1627/1997 sobre condicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció (BOE núm.256 de 25 d’octubre 
de 1997), es realitza l’ ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. que forma part 
del projecte d'execució de l'obra.  
 
El promotor haurà de nomenar un coordinador en fase d'execució de l'obra 
si els diferents industrials no formen part de la mateixa empresa 
contractista i adjudicatària.  
 
El contractista haurà de redactar un pla de seguretat que presentarà al 
coordinador o direcció facultativa, perquè l'aprovi, en funció de sobre qui 
recaigui la responsabilitat.  
 
Per evitar el detriment de la seguretat i salut laboral dintre de l'obra, 
qualsevol possible baixa que es realitzi en l'adjudicació de les obres, no 
podrà afectar el pressupost de l'estudi de seguretat i salut laboral, i haurà 
d'assumir l'empresa adjudicatària el compliment, essent la gestió a càrrec 
del Coordinador de Seguretat i Salut i la Direcció Facultativa. 
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15. PRESSUPOST DE CONTRACTE 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

Igualada, octubre de 2016 
 
L’autor del projecte, 
 
 
 
 
Carles Crespo Veigas      
Arquitecte municipal      
Ajuntament d’Igualada      
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16. VISTES DE LA PROPOSTA 
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SITUADA EN LA PLAÇA DEL REI CANTONADA AMB EL CARRER DE LA CONCEPCIÓ I CARRER DE 
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1.‐EMMARCAMENT I TREBALLS REALITZATS.‐ 

Per encàrrec del Departament d’Urbanisme‐ Projecte d’Obres de l’ AJUNTAMENT D’IGUALADA     
amb el NIF. P‐0810100‐H  i adreça en la Plaça de l’Ajuntament núm. 1 d’Igualada CP. 08700, es 
realitza l’ Estudi Geotècnic en l’interior de l’edifici de l’antiga Teneria situat en la Plaça del Rei d’ 
Igualada, de conformitat a  les especificacions  i  requeriment de  l’estudi d’avaluació geotècnica 
segons prescripcions del Codi Tècnic de l’Edificació ,CTE , DB –SE‐C Fonaments.  

 
El projecte de remodelació de l’edifici té objecte encabir en aquest equipament l’arxiu comarcal, 
l’  escola  d’adults  i  l’  escola  d’idiomes,  així  com  millorar  la  seva  accessibilitat,  pel  que  les 
actuacions es  centren en  l’estudi del  subsòl per a  la  transmissió de  càrregues dels nous usos 
culturals i educatius a que es destinarà.  L’edifici consta de planta soterrani  + PB + 3 plantes pis 
+ coberta. Els treballs es realitzen a la planta  soterrani de l’edifici a cota rasant del carrer de la 
Concepció núm. 19 , on està previst ubicar l’arxiu comarcal.  
 
El  present  estudi  geotècnic  té  per  finalitat  determinar  les  següents  característiques 
geotècniques del subsòl a partir del reconeixement realitzat: 

‐ Anàlisi  del  context  geològic  de  la  zona  per  tal  d’identificar  els  possibles 
processos geològics que poguessin afectar l’obra 

‐ Perfil litològic del subsòl fins a una fondària d’influència del bulb de tensions 
de la l’actuació prevista 

‐ Naturalesa  i  característiques  geomecàniques  de  les  diferents  unitats 
litoestratigràfiques definides 

‐ Profunditat i tipus de fonamentació més adequada per l’actuació prevista  
‐ Capacitat portant i tensions admissibles a diferents fondàries i assentaments 

previsibles 
‐ Fondària del nivell freàtic si es detecta en la fondària investigada 
‐ Excavabilitat dels materials, i altres recomanacions constructives 

 
Per a  la realització de  l’Informe Geotècnic s’ha dut a  terme una Campanya de Reconeixement 
amb els següents treballs: 

‐ Realització de dos sondeigs mecànics a rotació amb recuperació contínua del 
testimoni  amb  la mesura  del percentatge de  recuperació de  testimoni de 
sondeig (RQD). 

‐ Assaigs  in situ de penetració estàndard (SPT)  i presa de mostra parafinades 
(MP). 

‐ Realització d’una cala per a  la  identificació de  la tipologia  i característiques 
de la fonamentació.  
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2‐ CAMPANYA DE RECONEIXEMENT.‐ 

Durant  el dia 23 d’octubre de 2015,  s’ha  realitzat  in  situ  la Campanya de Reconeixement  en 
l’interior  de  la  planta  soterrani  de  l’edifici  de  l’antiga  Teneria    d’Igualada.    Les  tècniques  de 
reconeixement  han  consistit  en  la  realització  de  dos  sondeigs  mecànics  a  rotació  amb 
recuperació contínua del testimoni, amb la mesura del percentatge de recuperació del testimoni 
competent  (RQD)  ,  amb  assaigs  in  situ  de  penetració  estàndard  (SPT)  i  presa  de  mostra 
inalterada (MI) i parafinada (MP) i representatives. La informació dels sondeigs es complementa 
amb la informació d’una cala d’excavació mecànica realitzada in situ.   
 
Els assaigs han estat realitzats amb  la sonda TP‐30/LR, per  l’empresa TECNI‐POU, SL que té    la 
condició de Laboratori d’Assaigs per al Control de Qualitat de l’Edificació amb el codi d’inscripció 
L0600140  en  el  Registre  General  del  Codi  Tècnic  de  l’Edificació    que  correspon  a  la  seva 
declaració  responsable  presentada  a  la  Generalitat  de  Catalunya  en  data  28/02/2011 
consultable a www.gencat.cat i a www.codigotecnico.org. 
 

 Sondeigs a rotació amb recuperació de mostra continua. XP P94‐202  
Els sondeigs es realitzen amb la finalitat de conèixer el perfil litoestratigràfic i geomecànic en la 
fondària d’influència de  la  fonamentació de  l’actuació  constructiva.  La  fondària d’investigació 
màxima assolida mitjançant els perfils de sondeig en la Campanya de Reconeixement ha estat de 
2,75  m  assolint  el  substrat  en  ambdós  punts  de  sondeig.  L’emplaçament  dels  punts  de 
reconeixement s’indica en el croquis que s’adjunta en l’annex de documentació, i la cota d’inici 
dels punts de reconeixement  segons cota de rasant de la planta soterrani de l’edifici   ;  

 

Punt de reconeixement 
Cota inici de boca de sondeig 

segons cota de rasant de la planta 
soterrani  

S‐1  ±0 m 

S‐2  ±0 m 

S‐3  ±0 m 

 
 

Durant  la  testificació  ,  s’ha  obtingut  l’índex  de  qualitat  denominat  RQD  (Rock  Quality 
Designation) que correspon al percentatge de la longitud de testimoni recuperat en trossos més 
grans de 10 cm, respecte a  la  longitud del sondeig per a  testimonis de diàmetre mínim de 50 
mm.  Els  valors  de  RQD  obtinguts  poden  consultar‐se  en  les  columnes  litològiques  que 
s’acompanyen en l’annex de documentació.  

100
_

10____



 

totallongitud

cmtestimonidetramsdelslongitud
RQD  

 

La correlació entre el valor d’aquest índex de qualitat (RQD) i la qualitat de la roca és la següent:  

RQD(%)  QUALITAT ROCA 

90÷100  Excel∙lent 

75÷90  Bona 

50÷75  Mitja 

25÷50  Baixa 

0÷25  Molt Baixa 
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 Assaig de Penetració estàndard (SPT). UNE 103.800/92 
Els assaigs de penetració estàndard són assaigs que es realitzen in situ i consisteixen en clavar en 
el  terreny un varillatge de 0,60 m de  longitud per aplicació d’una energia d’impacte  fixa que 
proporciona  una  mesura  indirecta  de  la  resistència  o  deformabilitat  d’aquell  terreny, 
determinant‐se  aquestes  propietats mitjançant  correlacions  empíriques.  Durant  la  realització 
dels assaigs s’han anotat el número de cops (N) necessaris per enfonsar 30 centrals del varillatge 
buit de dimensions normalitzades. El  colpeig es  realitza amb una massa de  secció  circular de 
63,5 kg caient des d’ una alçada de 75 cm. 
 

 Presa de mostra parafinada XP P94‐202 
La presa de mostra parafinada (MP) correspon a una porció del testimoni continu extret durant 
la perforació del sondeig, que per tal de conservar  les propietats físiques  i geomecàniques del 
sòl es recobreix amb venes i parafina.  
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3.‐CARACTERÍSTIQUES DEL SUBSÒL.‐ 

3.1.‐Emmarcament geològic.                 
Les  formacions que s’identifiquen en el marc d’estudi són sediments  terciaris de  la Depressió 
Central  Catalana o Conca  Terciària,  els materials de  la  sèrie deposicional de  la  conca poden 
dividir‐se en dues etapes ben diferenciades; la primera etapa (Paleocè‐Eocè) dominada per dues 
transgressions marines (expansió del medi marí) que caracteritzen els sediments dipositats, una 
l’Eocè  Inferior  (Ilerdià)  i  l’altre  l’Eocè  Superior  (Biharritzià‐Priabonià),  la  segona  etapa  és 
dominada per un ambient netament continental que comprèn la part més alta del registre Eocè, 
tot l’Oligocè i gran part del Miocè.  
 

 

                    
Mapa geològic i llegenda 
 

  PEmg. Margues i gresos. Priabonià inferior (Eocè) 

  PEm.    Margues blaves fossilíferes amb limolites vermelles. Bartonià (Eocè) 

  PEx.     Guixos. Bartonià (Eocè) 

 
 

A grans trets, a la successió estratigràfica de la Conca d’Òdena formada per un conjunt inferior 
de materials detrítics vermells d’origen continental que són recoberts per una successió potent 
de  materials  marins  i  tradicionals  de  l’Eocè  (Biarritzià  i  Priabonià  inferior)  s’hi  diferencien 
regionalment  tres  trams;  la  formació  basal  (Fm.  de  Collbàs)  de  fàcies  marina  correspon  a 
litoestratigrafies constituïdes per margues, gresos i calcàries organògenes d’ambients litorals, la 
formació  intermitja  (Fm.  d’Igualada)  correspon  al  paquet  de  margues  blaves  d’ambient 
d’interior a exterior de plataforma i la unitat superior (Fm. Tossa) és constituïda per un nivell de 
calcàries fossilíferes, en ocasions arrecifals i amb aspecte nodulós. La Fm. d’Igualada correspon 
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al paquet de Margues Blaves amb intercalacions de nivells sorrencs que recobreix tota la Conca 
d’Òdena, els materials terciaris de la zona d’estudi corresponen a la primera etapa deposicional 
(l’Eocè Mig‐Superior)  caracteritzada  per  unes  condicions  de  sedimentació  que  donen  lloc  a 
dipòsits de fàcies grises.  

 
En l’àmbit d’estudi, s’identifica a sostre de les litoestratigrafies del substrat Eocènic  a una unitat 
quaternària constituïda per un dipòsit associat a episodis al∙luvials‐  torrencials del Riu Anoia  i 
torrents afluents. Localment en el subsòl poden localitzar‐se gruixos de rebliment de naturalesa 
antròpica . 
 
 
3.2.‐Nivell Freàtic.                     
En la fondària màxima investigada i en data de realització dels treballs s’ha detectat la presència 
d’una  làmina d’  aigua en  els  sondeigs  i en  la  cala de  reconeixement  en el  contacte  el  sòl de 
rebliment i el substrat, a les següents fondàries :  

 

Tipus assaig   Fondària del nivell freàtic  

S‐1  ‐2,00 m 

S‐2  ‐ 2,30 m 

C‐1  ‐1,90 m 

 
L’aigua detectada en els punts de reconeixement correspon a l’aigua d’infiltració que transcorre 
per sobre el substrat , malgrat que en data de  la campanya  la  làmina d’aigua era minsa (no ha 
estat posible  realitzar mostreig), no es descarta que en èpoques de pluja  intensa augmenti  la 
infiltració en el terreny i augmenti el cabal d’aigua. 
 
 
3.3.‐Assaigs de camp                     

Dels sondeigs mecànics realitzats en l’àrea descrita s’ha extret la mostra continua del terreny en 
tota la seva fondària, una vegada extret el material s’ha procedit a la descripció de les diferents 
capes  identificades  per  un  Enginyer  Geòleg  i  a  la  deposició  del  testimoni  en  caixes 
portatestimonis per a ser fotografiats. La descripció del testimoni dels sondeigs es recull en  les 
columnes  litològiques  de  reconeixement  que  s’acompanyen  en  l’annex  de  documentació  de 
l’Informe Geotècnic i que es troben referides a la cota d’inici del punt de reconeixement : 

 

Sondeig  Fondària de reconeixement 

S‐1  ‐2,75 m 

S‐2  ‐2,75 m 

 
 

S’han realitzat  in situ quatre assaigs de penetració estàndard SPT, a continuació es detallen el 
número de cops obtinguts per clavar 15 cm del varillatge d’aquest assaig en els sondeigs: 
 
SONDEIG S‐1 : 

Ref. Assaig.  Fondària Assajada  Nº SPT  COPS/30 cm. 

SPT‐1  0,80 m ÷ 1,40 m  5/10/6/5  16 

SPT‐2  2,60 m ÷ 2,75 m  50   R 
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SONDEIG S‐2 : 

Ref. Assaig.  Fondària Assajada  Nº SPT  COPS/30 cm. 

SPT‐3  1,20 m ÷ 1,80 m  3/1/2/3  3 

SPT‐4  2,60 m ÷ 2,75 m  50   R 

 
El valor R de l’ assaig SPT  de la taula correspon al que es coneix com a rebuig que es dóna quan 
el número de cops per clavar 15 cm del portatestimonis és major a 50 cops.  
Els  resultats  obtinguts  en  els  assaigs  de  penetració  estàndard  (NSPT)  poden  correlacionar‐se 
empíricament  amb  diferents  paràmetres  del  terreny,  per  a  sòls  cohesius  els  paràmetres  de 
caracterització corresponen a  la consistència dels materials i compressió simple: 

NSPT  Consistència 
Resistència a compressió 

simple (kg/cm2) 

2  Molt fluixa  0,25 
2÷4  Fluixa   0,25÷0,50 

4÷8  Mitja  0,50 ÷1,00 

8÷15  Semidur  1,00÷2,00 

15÷30  Dur  2,00÷4,00 

>30  Rígid  4 
 
Per a sòls detrítics, els paràmetres de caracterització corresponen a la compacitat dels materials 
(índex de densitat) i l’angle de fregament: 

NSPT  Compacitat   (Peck)  (Meyerhof) 

4  Molt fluixa  29º  30º 
4÷10  Fluixa   29º÷30º  30º÷35º 

10÷30  Mitja  30º÷36º  35º÷40º 

30÷50  Alta  36º÷41º  40º÷45º 

50  Molt alta  41º  45º 
 
El valor R del perfil penetromètric DPSH de la taula correspon al que es coneix com a rebuig que 
es dóna quan el número de cops per clavar 20 cm del varillatge és major a 100 cops.  
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3.4.‐Model geotècnic.                     
Les capes geotècniques identificades i caracteritzades s’individualitzen de sostre a base respecte 
cota  inici dels perfils de  reconeixement  i  s’interpreten a partir dels punts de  la  campanya de 
treballs de camp ; 

 
‐ Capa R   (Unitat de rebliment   ): Per sota del gruix de paviment de rajola i subbase granular , 

s’identifica  una  amalgama  de  materials  format  per  una  argila  de  tonalitat  marró 
lleugerament verdós amb pàtines d’òxids de ferro, amb proporció variable de la fracció 
sorra  i   grava,  i fragments de restes de materials de  la construcció. Correspon sòls de 
baixa caracterització geomecànica  que s’observa en la capçalera del relleu a excavar :   

      Fondària de reconeixement :  
        Sondeig S‐1 :  De 0,00 m a 1,40 m   
        Sondeig S‐2  :  De 0,00 m a 2,30 m 
 
‐ Capa A (Unitat de Eocè‐ Fm. Margues Blaves d’Igualada ) . De sostre a base s’identifica a una 

argila  de  tonalitat  marró‐verdós  de  consistència  plàstica  ,  augmentant  el  grau  de 
cimentació en fondària passant a una argil.lita gris‐blavosa: 

 
Subcapa A1.   Argila  (CL)  de  tonalitat  marró  ‐verdós  a  verd‐grisós  cap  a  la  base 

d’aspecte  margós  de  consistència  plàstica  ,  on  s’identifica  localment 
alguna passada intercalada de pocs centímetres de gruix de sorra de gra fi 
a  mig  amb  grava  mil.limètrica.  Correspon  a  materials  cohesius  de 
consistència semidur a dur ;  
Fondària de reconeixement :  

        Sondeig S‐1  :  D’ 1,40 m a 2,75 m  
        Sondeig S‐2 :  De 2,30 m a 2,75 m   

 
Subcapa A2. Argil.lita   de  tonalitat gris‐verdós‐ blavosa  , de  consistència  rígida a molt 

rígida:    
Fondària de reconeixement :  

      Sondeig S‐1 :  ≥2,75 m ( fi de sondeig)  
      Sondeig S‐2 :   ≥2,75 m  ( fi de sondeig)   

Colpeig de penetració  : NSPT = 50 ( R)  
 

Per dades de geologia general, es coneix que la potència dels materials de 
la  Fm. Margues d’Igualada  supera en el  context d’estudi el  centenar de 
metres.  

 
La  cala  de  reconeixement  amb  una  fondària  d’1,90  m  ,  no  assoleix  els  materials 
competents  ( subcapa A2) del substrat de l’Eocè.  

 
   

3.5.‐Caracterització geomecànica dels materials.  

De  la correlació dels resulats dels assaigs de  laboratori  i assaig  in situ  (SPT)  , es relacionen els 
següents paràmetres geotècnics : 
 

Amb els valors de NSPT establerts podem definir: 
  Densitat natural (segons taules): 

Γn =f(spt) 
  Mòdul de deformació a llarg termini; (segons Butler): 

E’= 130*Cu 
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  Mòdul elàstic; (segons Butler): 
E= 400*Cu 

  Resistència Compressió Simple (f(spt)): 
A  partir  del  valor  del  Nspt,  correlacionem  el  valor  de  la  compressió  simple  segons 
Sowers i Terzaghi recomanats per la NAVFAC: Manual 7.1, may.1982 (Department of the 
Navy Naval Facilities Engineering Comand) 

 
  Resistència al tall sense drenatge: 

Cu= ½ RCS 
 
Resumint els valors anteriors en una taula : 

PARÀMETRES 
GEOMECÀNICS 

Unitat Capa A  (subcapa A1)  Unitat Capa A  (subcapa A2) 

NSPT  20 ÷ 30 *  R  

Classificació Casagrande 
(sòls) 

CL  CL 

Densitat (g/cm3)  1,80÷1,95 1,95÷2,3 

Resistència a compressió 
simple kg/cm2 

1,5 ÷2  >3 

Cu en kg/cm2  0,9  ÷1,7 >2  

Mòdul d’elasticitat 
E ( kg/cm2) 

85÷105  105÷500 

 
*  De  les  dades  de  que  es  disposa  de  la  zona  s’assigna  un  rang  de  valors  als materials  del  sostre  del 
substrat.  
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4.‐ INTERACCIÓ TERRENY  –ESTRUCTURA.‐ 

La pressió admissible en els fonaments ve limitada per dos factors: 
‐ Seguretat  enfront  l’enfonsament  del  fonament  per  trencament  del  terreny 

depenent de la resistència d’aquest al trencament per esforç de cisalla 
‐ Seguretat  enfront  la  deformació  o  assentament  excessiu  del  terreny,  que  pot 

perjudicar  l’estructura  i  que  depèn  de  la  compresibilitat  del  terreny  i  de  la 
tolerància de l’estructura als assentaments diferencials. 

 
De les dades de que es disposa dels sondeigs s’interpreta horitzontalitat en els estrat , pel que la 
fonamentació de l’edifici es resoldrà en els materials competents de la Capa A ( subcapa A2) que 
es  localitzen en aquest sector d’estudi de  l’edifici a  la fondària de 2,75 m respecte cota rasant 
del paviment de la PB, formats per una argil.lita de tonalitat gris‐blavosa de consistència rígida a 
molt rígida mitjançant fonamentació semiprofunda:   
 
 
a).‐ Limitació d’enfonsament                    
Qualsevol  de  les  diferents  expressions  de  l’equació  polinòmica  poden  resultar  útils  en  el 
problema que ens afecta, en el nostre cas hem  considerat  la proposada per Brinch  ‐ Hansen, 
suposant un comportament N0 Drenat del material, per sabates corregudes i aïllades: 

σh = c * Nc * sc * dc+ p0 * Nq * sq*dq + ½ * B * γ * Nγ * sγ*dγ 

 
A on: 

‐ Nc, Nq y Nγ (factors de capacitat de càrrega), depenen únicament del valor de l’angle de 
fregament intern del sol (Ф) 

‐ c és la cohesió del terreny 
‐ p0 és la tensió vertical deguda al pes de terres a nivell de la fonamentació 
‐ B es l’ample de la fonamentació 
‐ γ és la densitat del sol per sota de la cota de fonamentació 
‐ sc, sq y sγ són factors de correcció degut a la forma de la sabata 
‐ dc, dq y dγ són factors aplicats per tenir en compta la influència de la profunditat de la 

fonamentació 
 
Considerant un encastament de  sabates de 0,6 m  i  aplicant un  factor de  seguretat de  F.S=3, 
obtenim els resultats que es mostren a l’apartat de capacitat portant. 
 
b).‐ Limitació d’assentament                    
Segons  les  formulacions  clàssiques  elàstiques  del  Semiespai  de Boussinesq,  els  assentaments 
quedaran representats per l’equació: 

E

IB
qadm

)1( 2 
  

Limitant l’assentament màxim a 2.5 cm, i adoptant un coeficient de forma segons Steinbrenner 
(1936)  I=  2,54  (per  a  sabates  corregudes  amb  relació  longitut/ample=10)  i  un  I=  1,12  per  a 
sabates quadrades, obtenim els resultats que es mostren a continuació. 

 
 

c).‐ Capacitat portant                       
En  aquest  apartat  es  determinarà  la  capacitat  portant  σa  del  terreny,  és  a  dir,  la  pressió 
admissible  en  el  terreny  en  relació  amb  el  nivell  de  fonamentació  per  una  geometria  i 
estratigrafia específiques. σa és el resultat de la relació existent entre la pressió d’enfonsament 
σh i el factor de seguretat mínim exigit per la normativa (F). 
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La  pressió  d’enfonsament  σh  és  el  resultat,  des  del  punt  de  vista  geotècnic,  de  la  capacitat 
portant dels fonaments superficials, i representa la tensió màxima absoluta superada la qual es 
produeix un trencament del terreny. Donada   σa no és considerarà admissible si  l’assentament 
absolut mig que tindrien les sabates sota aquesta càrrega de servei superés els 2,54 cm, i la llosa 
5,0  cm.  Pels  càlculs  ,  i per  estar del  costat de  la  seguretat  es  considerarà un  comportament 
mecànic del terreny com a drenat .  
 
Tipologia de fonamentació semiprofunda resolta en els materials de la Capa A (subcapa A2)       
 
Considerant un posicionament del pla de fonamentació a la fondària de >2,75 m   respecte cota 
inici de  reconeixement  fins assolir en  tota  l’àrea de  fonamentació els materials de  la Capa   A 
(subcapa  A2)  formats  per  una  argil.lita  de  tonalitat  gris‐blavosa  de  consistència molt  rígida 
(comportament de roca tova)  mitjançant fonamentació   semiprofunda: 
 

SABATA AÏLLADA– UNITAT CAPA A (subcapa A2)   

AMPLE DE 
FONAMENTACIÓ 

Qadmissible 
(kg/cm2) 

Assentaments (cm) 

1,8 m X 1,8 m  4  <2,54  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Estudi Geotècnic. Ref. 1468 

 TECNI‐POU,SL ‐ GEOPROJECTES 
  Assessorament Geològic i Tècnic  13/23 

5.‐ EXCAVABILITAT I EMPENTA DELS MATERIALS.‐ 

Des del punt de vista de  la  seva excavabilitat podem  classificar els materials analitzats en els 
perfils de reconeixement en; 

 
a) Materials excavables 

Seran aquells  formats per materials de  rebliment    (Capa R  ) per sota del nivell de rajola  i 
paviment  ,  sòls  de  naturalesa      cohesiva  de  la  Capa  A  (subcapa  A1),    materials  que 
s’excavaran  fàcilment mitjançant  la maquinària usualment utilitzada per a moviments de 
terra (pales mecàniques, etc). 
Les dificultats d’excavació pels materials de rebliment de  la Capa R  , vindran donades pel 
gruix que presenten en algun sector ( sondeig S‐2) i la baixa cohesió que  presenten alguns 
trams atès el contingut variable de la fracció detrítica, on pot ser necessari haver d’entibar 
les parets de l’excavació del pous de fonamentació .  

 
b) Materials poc excavables 

La baixa ripabilitat dels materials començarà al localitzar el substrat dur  ( Capa A  ( subcapa 
A2)) que correspon en aquest sector d’estudi a  la fondària de 2,75 m respecte cota rasant 
del  paviment  de  la  planta  soterrani,  on  serà  necessari  emprar mètodes  d’excavació    en 
roca.  

 
 

A continuació es donen a conèixer els paràmetres de resistència al tall dels murs de contenció 
de terres i coeficient de permeabilitat dels materials identificats en el perfil litoestratigràfic ;   

‐ Unitat de sòl de rebliment   (Capa R) ; 
Pes específic:        1,70 ÷ 1,80 T/m3 
Cohesió drenada o en efectives:  0,40 ÷ 0,60  T/m2 
Angle de Fricció en efectives:    22º 

‐ Unitat Capa A (subcapa A1) ; 
    Pes específic:        1,80÷1,95 T/m3 

Cohesió drenada o en efectives:  1÷1,5 T/m2 
Angle de Fricció en efectives:    28º÷30º 
Coeficient de permeabilitat  ;    10‐7 ÷ 10‐9 cm/sg 

 
Els  valors  de  permeabilitat  han  estan  extrets  de  ‘Fundamentos  de Mecánica  de  Suelos,  Roy 
Withlon,1994’. 

 
 
Pel  càlcul  de  la  fondària  crítica  de  ruptura  de  la  paret  vertical  d’una  trinxera  d’excavació 
mecànica apliquem la formulació de Terzaghi‐Taylor; 


c

Hc




4
     

3

2
' c
c

H
H


  

Hc: Fondària crítica en m 
c ; Cohesió en T/m2 

 ; Pes específic en T/m3 
 
Avaluant els paràmetres la fondària crítica que garanteix la seguretat de la paret vertical de les 
trinxeres d’excavació mecànica ; 

‐ Unitat de sòl de rebliment  (Capa R) ; 
H’c = 0,76 m       

‐ Unitat substrat (CL) (Capa A (subcapa A1)); 
H’c =1,5 m       
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6.‐ CONCLUSIONS.‐ 

De  les  dades  de  que  es  disposa  de  la  zona  i  dels  treballs  de  camp  realitzats,  s’obtenen  les 
següents  conclusions  i  consideracions  tècniques  pel  disseny  i  dimensionament  de  la 
fonamentació  per a la remodelació de l’edifici existent :    
 

‐ Tensions admissibles de les unitats litoestratigràfiques : 
De  les dades de que es disposa dels sondeigs s’interpreta horitzontalitat en els 
estrat  ,  pel  que  la  fonamentació  de  l’edifici  es  resoldrà  en  els  materials 
competents  de  la  Capa  A  (  subcapa  A2)  que  es  localitzen  en  aquest  sector 
d’estudi de l’edifici a la fondària de 2,75 m respecte cota rasant del paviment de 
la PB, formats per una argil.lita de tonalitat gris‐blavosa de consistència rígida a 
molt rígida mitjançant fonamentació semiprofunda. 
 
Considerant un posicionament del pla de fonamentació a la fondària de 2,75 m  
respecte cota inici de reconeixement fins  assolir en tota l’àrea de fonamentació 
els  materials  de  la  Capa    A  (subcapa  A2),  s’obtenen  les  següents  tensions 
admissibles de treball : 

 
SABATA AÏLLADA– UNITAT CAPA A (subcapa A2)   

AMPLE DE 
FONAMENTACIÓ 

Qadmissible 
(kg/cm2) 

Assentaments (cm) 

1,8 m X 1,8 m  4  <2,54  

 
Tota  l’àrea  de  fonamentació  es  resoldrà  en  els  materials  de  la  mateixa 
naturalesa i comportament geomecànic.  
 
Per la proporció de fracció argila que contenen els materials del subsòl (Capa A 
(subcapa A1 i A2) ), es recomana prendre les mesures necessàries  per evitar els 
canvis d’humitat en el sòl de fonamentació . 
 

‐ Deformabilitat  :  
Donada la  deformabilitat dels materials i la variabilitat en el gruix de rebliment 
que es localitza en el subsòl  del soterrani, i l’ús d’arxiu  al qual es vol destinar , 
es proposa substituir un gruix d’uns 30  a 40 cm per sota del paviment i col.locar 
una subbase granular per tal d’homogeneïtzar  i millorar el material .  

 
‐ Excavabilitat  :  

Les  dificultats  d’excavació  pels materials  de  rebliment  de  la  Capa  R  ,  vindran 
donades pel gruix que presenten en algun sector ( sondeig S‐2) i la baixa cohesió 
que  presenten alguns trams atès el contingut variable de la fracció detrítica, on 
pot  ser  necessari  haver  d’entibar  les  parets  de  l’excavació  del  pous  de 
fonamentació .  
 
La baixa ripabilitat dels materials començarà al localitzar el substrat dur  ( Capa A  
( subcapa A2)) que correspon en aquest sector d’estudi a  la fondària de 2,75 m 
respecte  cota  rasant  del  paviment  de  la  planta  soterrani,  on  serà  necessari 
emprar mètodes d’excavació  en roca.  
 
 

‐ Hidrologia  :  
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En  la  fondària màxima  investigada  i  en  data  de  realització  dels  treballs  s’ha 
detectat la presència d’aigua en els sondeigs i en la cala de reconeixement en el 
contacte el sòl de rebliment i el substrat, en les següents fondàries :  

 

Tipus assaig   Fondària del nivell freàtic  

S‐1  ‐2,00 m 

S‐2  ‐ 2,30 m 

C‐1  ‐1,90 m 

 
L’aigua detectada en els punts de reconeixement correspon a l’aigua d’infiltració 
que  transcorre per  sobre el  substrat  , malgrat que en data de  la  campanya  la 
làmina d’aigua era minsa (no ha estat posible realitzar mostreig), no es descarta 
que en èpoques de pluja intensa augmenti la infiltració en el terreny i augmenti 
el  cabal  d’aigua.  Pel  que  en  aquest  cas,  s’hauran  de  prendre  les  mesures 
necessàries per   drenar adequadament d’aigua durant  l’excavació  i execució de 
la fonamentació, i garantir l’estabiltiat de l’obra.   
 
 

Com a  recomanacions  tècniques de  caràcter general per als posicionaments de  fonamentació 
proposats, es considera : 

 Amb  les  càrregues  i  solucions  de  fonamentació  proposades,  tenint  en  compte  la 
distribució de tensions en profunditat, els assentament teòrics s’haurien de mantenir 
dins dels límits generalment acceptats per la construcció . 
 

 Durant els  treballs d'execució de  la nova obra, es prendran  les mesures necessàries 
per garantir  la  seguretat de  la pròpia obra, mesures que es  reflectiran en el pla de 
seguretat  de  l’obra.  En  cas  de  desestabilització  de  les  parets  de  l’excavació  en  el 
moviments de terres es prendran les mesures correctores necessàries per entibar‐les,  
etc... 

 

 Segons  la  Norma  de  Construcció  Sismoresistente  NCSE‐02  ,  el municipi  d  ‘Igualada  
presenta una acceleració sísmica bàsica inferior a 0,04g, i un coeficient de contribució 
K igual a 1. 
Respecte al valor d’acceleració sísmica de càlcul (ac) , s’obté amb la fórmula : 

ac  S..ab  

On : 
  ab : Acceleració sísmica bàsica com 0,04 g. 

ρ    :  Coeficient  adimensional  de  risc,  funció  de  la  probabilitat  acceptable  que 
s’excedeixi ac en el període de vida pel qual es projecta la construcció :  

    ‐ construccions d’importància normal ρ=1 
    ‐ construccions d’importància especial ρ=1,3 

S  : Coeficient d’amplificació del terreny ;  
    Per a ; ρ.ab<0,1 g ; s’aplica S= C/1,25 

C  :  Coeficient  del  terreny  que  depèn  de  les  característiques  geotècniques 
extrapolades fins als 30 m . Es considera C =1,15 ( Tipus II i Tipus I). 

 
Introduint les dades, s’obtenen els següents valors d’acceleració sísmica de càlcul (ac) , 
segons el tipus de  construcció: 
 
    Normal ρ =1 ; ac=0,036g =0,36 m/s2 
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    Especial  ρ =1,3 ; ac=0,0478g =0,4688 m/s2 
 

 
Els càlculs i conclusions s’interpreten a partir de la informació dels tres  punts de reconeixement 
realitzats  en  el  present  estudi.  Si  realitzada,  excavació  en  algun  punt  de  l’àmbit  d’estudi 
s’identifica un terreny de característiques diferents al que s’ha descrit en la present memòria o 
alguna irregularitat, serà necessari que es comuniqui a l’empresa redactora de l’informe, abans 
de realitzar la fonamentació,  per a reconèixer el terreny i decidir l’actuació més adequada.  
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7‐CLOENDA.‐ 
Amb  el  que  s’ha  escrit  i  amb  el  complement  de  la  documentació  que  s’adjunta  en  l’annex 
s’estima suficient per tenir coneixement de la naturalesa i característiques geomecàniques dels 
materials del subsòl del projecte de rehabilitació per canvi d’usos i millora de l’accessibilitat de 
l’edifici  de  l’antiga  Teneria  situat  a  la  Plaça  del  Rei  d’Igualada,    de  conformitat  a  les 
especificacions  i  requeriment de  l’estudi d’avaluació geotècnica  segons prescripcions del Codi 
Tècnic de l’Edificació ,CTE , DB –SE‐C Fonaments. 
 
Les dades exposades provenen de  l’anàlisi  i ponderació dels  valors obtinguts en el  treball de 
reconeixement i exploració del subsòl. 

 
 

 

 

 

          Igualada ,  a 3 de desembre de 2015 

 

 

 

 

 

            Montserrat Ferrús Bellés 
                   Enginyer Geòleg 
                   Enginyer Tècnic de Mines.Col.985 
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ANNEX DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA               
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Fotografia de l’emplaçament de la sonda rotativa en el punt de sondeig S‐1, emplaçat en 
l’interior de la planta soterrani de l’edifici i del portatestimonis de recuperació de l’assaig SPT‐1 

realitzat in situ a la fondària de 0,80 m a 1,40 m.  
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Fotografia de la caixa de recuperació del testimoni de sòl en el sondeig S‐1 de la fondària de 0,00 

m a 2,75 m.  
 

 
Fotografia de l’emplaçament de la sonda en el punt de sondeig S‐2  en l’interior de la planta 

soterrani tocant al mur amb el carrer de Sant Jaume.  
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Fotografies dels portatestimonis dels assaigs SPT‐3 i SPT‐4 realitzats in situ en el sondeig S‐2 de 
la fondària d’1,20 m a 1,80 m i de 2,60 m a 2,75 m. 
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Fotografia de recuperació de la caixa de testimoni del sondeig S‐2 de la fondària de 0,00 m a 

2,75 m. 
 

 
Fotografia de detall de la cala realitzada amb una fondària assolida d’1,90 m. 
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2,7 m 

2,95 m 

6,80 m

Localización de la zona 

cargada

S = 38,4 m
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PUNTO DE LECTURA L1 L2 L3

Deformaciones máximas obtenidas (mm) 0,28 1,03 0,22

Flecha remanente (mm) 0,04 0,03 0,03

FLECHA MÁXIMA OBTENIDA
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Nom de l'Obra: Reforma de l'edifici de La Teneria per Arxiu Comarcal de l'Anoia - IGUALADA Data:29/12/2015
Expedient:  PBX-2811-Rh 

PBX Centre de Càlcul 
                                                                                                                                                                  Pàgina 1 

ÌNDEX MEMÒRIA SOLIDESA de l’ ESTRUCTURA ACTUAL

Reforma de l'edifici de La  Teneria per Arxiu Comarcal de l'Anoia. 

  

1- ANTECEDENTS 

1.1 Objecte de l’ Estudi. 

2- INSPECCIÓ – DIAGNOSI  ESTRUCTURA 

2.1 Fonaments: “TECNI-POU geo-projectes”
 2.1.1 Estudi Geotècnic. 
 2.1.2 Cales: tipologia fonaments. 
 2.1.3 Característiques materials: formigó. 
 2.1.4 Paviment soterrani. 

2.2  Assaigs tècnics estructura: “APPLUS NORTCONTROL”
          2.2.1 Prova de càrrega estàtica. 
 2.2.2 Característiques geomètriques. 
 2.2.3 Característiques mecàniques: formigó / acer / obra fàbrica. 

2.3  Anàlisi  estructural: sobrecàrregues d’ús: 
2.3.1  Sanitari. 
2.3.2  Sostre Baixa. 
2.3.3  Sostres 1ª-2ª 
2.3.4  Sostre 3ª. 

                      2.3.5   Estat de càrregues executiu. 
  

3- SOLIDESA ESTRUCTURA ACTUAL   
  

ANNEX   

Annex 1 - Estudi geotècnic 
Annex 2 - Informe estructura 
Annex 3 - Plànols predimensionat estructura 
Annex 4 - Estudi resistència al foc de l'estructura



Nom de l'Obra: Reforma de l'edifici de La Teneria per Arxiu Comarcal de l'Anoia - IGUALADA Data:29/12/2015
Expedient:  PBX-2811-Rh 

PBX Centre de Càlcul 
                                                                                                                                                                  Pàgina 2 

1- ANTECEDENTS 

1.1 Objecte de l'Estudi: 
L’edifici que estudiem: Escuela Sindical Superior de Teneria de Igualada, data 

de l’any 1.958 i el van projectar els arquitectes José Antonio Coderch de Sentmenat i 
Buenaventura Bassegoda. 

L’objecte de l’Estudi és determinar l’estat de solidesa de l’estructura de l’antic edifici 
per poder redactar el projecte de rehabilitació a Arxiu Comarcal de l’Anoia, Escola d’adults 
i Escola d’idiomes d’Igualada, analitzant les característiques dels materials de l’estructura 
de l’edifici junt amb els plànols del projecte que s’estan localitzant en els arxius. 

Prèviament a l’anàlisi mecànic de l’estructura de l’edifici cal  conèixer les 
característiques del terreny sobre el que s’assenta i la tipologia dels fonaments. 

“TECNI-POU geo-projectes” (Montse Ferrús, enginyera) ha fet l’estudi (Annex 1). 

L’estructura de l’edifici és de murs de càrrega perimetrals i de pòrtics interiors 
constituïts per jàsseres de formigó armat i pilars / manxons d’obra de fàbrica,  amb sostres 
en voltes entre pòrtics i sostres unidireccionals amb biguetes de formigó i revoltons. 
L’estructura de la coberta és d’arcs ceràmics sobre els pòrtics inferiors i biguetes 
prefabricades entre arcs. La coberta del pati central i de la torre està suportada per 
encavallades de formigó atirantades amb barres d’acer tesades. Aprofundirem en: 

� 1- Estructura de l’ala dreta, on el sostre semisoterrani estarà carregat 
amb els compactus de l’arxiu amb una sobrecàrrega d’ús de 1.500 
Kg/m2. 

� 2- Zona vestíbul a baixar a nivell de carrer.  

� 3- Noves comunicacions: escales i ascensors. 

� 4- Sostre tercera, que també es preveu utilitzar com arxiu amb 
estanteries lleugeres, sobrecàrrega d’ús 500 Kg/m2.

  
    “APPLUS NORTCONTROL” ha realitzat els següents treballs (Annex 2): 

o Inspecció tècnica de cales: característiques geomètriques estructura i fonaments. 
o Prova de càrrega estàtica. 
o Provetes testimoni del formigó. 
o Assaigs escleromètrics: correlació amb les ruptures de les provetes. 
o Detecció de les armadures interiors i extracció de mostres: límit elàstic. 
o Resistència a compressió dels murs-manxons d’obra de fàbrica de maó. 
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2- INSPECCIÓ-DIAGNOSI ESTRUCTURA 

2.1 Fonaments: 

2.1.1 Estudi Geotècnic.

 Per l’ empresa de geotècnia “TECNI-POU geo-projectes” (Montse Ferrús, 
enginyera) 

Taula basada en el CTE:   
Tipus de construcció:  C2 (construcció de 5 plantes) 
Grup de terreny:  T1 (terreny favorable per poca variabilitat) 
Distància    d màxima = 30 m.
Profunditat   P = 12 m.  

  
Sondejos mecànics: S-1 i S-2
Cales: C1 i C2 

Capa R: Rebliment d’argiles, graves, sorres i materials de construcció. 

 Capa A- 
 Subcapa A1: Argila amb alguna passada de sorra de gra fi. 
 Subcapa A2: Argilita gris-verdosa-blavosa. 
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Q admissible  = 4 Kg/cm2  
en la subcapa A2: Argilita gris-verdosa-blavosa (galera) 

2.1.2 Cales: tipologia fonaments.           

S’han excavat 2 cales per trobar els fonaments de 
les sabates corregudes dels murs de càrrega d’obra 
de fàbrica, per comprovar l’encastament en la capa 
resistent A2 donada pel Geotècnic. 

Aquestes cales arriben al nivell freàtic però no 
assoleixen la subcapa A2 definida en el punt 
anterior. 

Amb tot els fonaments continuen en profunditat fins 
encastar-se en la capa de galera, confirmant-se per 
tant la solidesa de la fonamentació de l’edifici.

2.1.3 Característiques materials: formigó.

Els fonaments són de formigó ciclopi en massa propis de l’època i sense armadura. 
Per això no s’han extret provetes testimoni del formigó. 

2.1.4 Paviment soterrani.

Donada la deformabilitat dels materials del subsòl i la variabilitat del gruix de 
rebliment que es localitza en el subsòl del soterrani, per l’ús d’arxiu amb compactus per 
una sobrecàrrega de 1.500 Kg/m2 = 15 KN/m2, el geotècnic proposa: 

� Substituir un gruix d’uns 30 – 50 cm de rebliment, per sota del paviment 
actual i col·locar una sub-base granular per tal d’ homogeneïtzar i millorar el 
material.  
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2.2  Assaigs tècnics estructura: “APPLUS NORTCONTROL”

2.2.1 Prova de càrrega estàtica.  

Article 101 EH-08. Apartat b: Proves de Càrrega  com informació complementària: 
És convenient realitzar proves de càrrega com assajos per obtenir informació 

complementària a l’anàlisi numèric, al produir-se canvis a l’estructura. 

Així passa en el nostre cas que podrà suportar accions no previstes en el projecte 
inicial (majors sobrecàrregues d’ús o càrregues puntuals). 

La manera d’aplicar les càrregues ha sigut tal que ha produït els màxims esforços 
en les seccions considerades com a crítiques. 

La prova no ha superat les càrregues de servei i després d’un cicle de càrrega i 
descàrrega total, la fletxa residual estabilitzada no ha  superat 1/5 de la fletxa total 
mesurada sota càrrega total. 

  
� En l’ala dreta de sostre semisoterrani, on s’instal·laran els compactus de 
l’arxiu (sobrecàrrega d’ús: 1500 Kg/m2 = 15 KN/m2), s’ha carregat 500 Kg/m2 en 4 
esglaons. 
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2.2.2 Característiques geomètriques.

- Reblert de formigó en massa sorrenc. 
Gruix vora jàssera g = 20 cm. 

- Volta de peces ceràmiques de maó buit: 
2 capes de maó de 3 + 3 = 6 cm. 
Junta entre peces j = 1 cm.  

2.2.3 Característiques mecàniques: formigó / acer / obra fàbrica.

- Formigó: 

Assaigs: Carbonatació mínima.  
Assaigs: Aluminosi negatiu - (Test Oxina- Difracció raigs X) 

- Acer: 

- Fàbrica: 

Recolzament jàsseres: murs d’obra de fàbrica coronats per cèrcol de formigó.  
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2.3 Anàlisi  estructural: sobrecàrregues d’ús. 

En visites in situ s’han fet inspeccions oculars i un reportatge fotogràfic dels 
elements estructurals (pilars manxons, jàsseres i voltes i revoltons). Amb totes aquestes 
dades i amb els assaigs d’APPLUS fem una primera diagnosi de l’estructura existent, que 
es confirmarà després amb l’anàlisi estructural numèric. 

Característiques mecàniques de les 
armadures: 

Límit elàstic

Jàsseres: fy = 758,2 / 766,-  MPa 

Biguetes : fy = 316,5 / 346,2 MPa 

          Característiques mecàniques del formigó: 
Resistència característica

           Jàsseres S. Semisoterrani: fck = 19,5 MPa 
           Jàsseres S. Baixa:              fck =  26,5 MPa 
 Jàsseres S. 3ª:                    fck =  13,9 MPa
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2.3.1 Sanitari

El vestíbul actual s’enderrocarà i es construirà un 
forjat sanitari a nivell de carrer per entrar a peu pla a 
l’edifici rehabilitat. 

L’estat actual és totalment sòlid format per pilastres 
de generoses dimensions que suporten jàsseres i 
voltes. 

Caldrà reforçar els pilars quan augmenti la seva 
alçada lliure al suprimir el terra actual. 

2.3.2 Sostre Baixa

L’ala dreta semisoterrada d’aquest sostre, que ha de 
suportar la sobrecàrrega d’ús dels arxius compactus, 
s’ha comprovat especialment amb la prova de 
càrrega. 
Es confirma que l’estat actual previst per l’ús docent 
de l’antiga Escola d’Adoberia, compleix 
perfectament. 

En el projecte executiu es dissenyarà el reforç 
necessari pel nou ús. 

2.3.3 Sostres 1ª-2ª

L’estat actual d’aquests sostres tipus no presenten 
cap deficiència estructural per l’ús d’aules docents i 
laboratoris. 

En la situació dels laboratoris l’estructura encara es 
descarregarà al sanejar els envanets que conformen 
les taules d’experiments.  

2.3.4 Sostre 3ª

Les provetes testimoni extretes de jàsseres d’aquest 
sostre han trencat a una tensió de ruptura 12,5 MPa  
que corregida equival a un resistència característica: 

  fck = 13,9 MPa  

Aquest resultat inferior a 150 Kp/cm2 propi de 
l’època i l’ús d’arxiu de sobrecàrrega 5,00 KN/m2, 
ens farà estudiar el reforç suficient.  
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2.3.5 Estat de càrregues executiu.

En el projecte executiu utilitzarem els programes Robot 21.0, Cype 2015 i el 
Prontuari Informàtic de la EHE-08, per comprovar l’estructura pels nous usos, prenent 
com a base de partida les característiques mecàniques i geomètriques de l’estructura 
existent, segons l’informe d’APPLUS. 

Les escoles d’adults i d’idiomes tindran un ús escolar igual al que tenia l’Escola 
d’Adoberia. En canvi l’ús de l’Arxiu Comarcal de la comarca de l’Anoia canvia 
substancialment per les zones d’arxiu de documents i les zones d'ús públic. 

Sanitari vestíbul kN/m2 Sostre Baixa (Accés) kN/m2

Pes propi  17+5 i = 60    2.50 Pes propi      llosa   20    5,00 
      Càrregues mortes   2.00 Paviment   2.00 

        
Sobrecàrrega ús    5.00 Sobrecàrrega ús    5.00 
TOTAL      9.50 TOTAL 12.00 

Sostre Baixa    (Arxiu) kN/m2 Sostre Tipus    (Aules) kN/m2

Pes propi  llosa 23     6.00 Pes propi  17+5 i = 60     2.50 
      Paviment   1.00 Paviment 1.00 

  Envans    1.00 
Sobrecàrrega ús  15.00 Sobrecàrrega ús  3.00 
TOTAL    22.00 TOTAL 7.50 

Sostre Tipus (Z. Pública) kN/m2 Coberta kN/m2

Pes propi  llosa      2.50 Pes  propi   encadellat  2.00 
      Paviment   1.00 Coberta 1.50 

  Neu     0.60 
Sobrecàrrega ús    5.00 Sobrecàrrega ús   2.00 
TOTAL      8.50 TOTAL  6.10 
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Accions Variables

- Acció del vent: 

L’edifici està ubicat en una zona urbana, amb una grau d’aspresa IV 
Alçada topogràfica de l’emplaçament: 340 m  

Alçada de l’edifici sobre rasant h: 21.00 m 
Dimensió y: 28.00 m 
Esveltesa h/y: 0,75  
  
Pressió estàtica considerada: qe= qb x ce x cp = 0.52 kN/m2 x 2.3 x 1.2 = 1.44 kN/m2

Càrrega bàsica de vent, qb = 0.52 kN/m2 

Coeficient d’exposició, ce = 2.3  

Coeficient de pressió per edificis de pisos:  
                                    cpy = 0.80  csy = -0.40       

- Accions tèrmiques: 

CTE-SE-AE 3.4.2. 

Els efectes globals de l’acció tèrmica poden obtenir-se a partir de la variació de 
temperatura mitja dels elements estructurals. 

Com a temperatura dels elements protegits en l’interior de l’edifici pot agafar-se, durant tot 
l’any, una temperatura de 20ºC. 

- Càrrega de neu: 

Zona climàtica d’hivern: Zona 2 
Alçada topogràfica: 340 m 

Sobrecàrrega de neu en terreny horitzontal: sk = 0.60 kN/m2     

Coeficient de forma de la coberta inclinada : � = 1  

Càrrega de neu considerada sobre la projecció horitzontal de la coberta inclinada: 
  qn = � · sk = 0.60 kN/m2 
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Resistència al sisme

APLICACIÓ DE LA NORMA DE CONSTRUCCIÓ SISMORESISTENT – NCSE-02 

DADES DE L’EDIFICI: 

Municipi: IGUALADA 

Número de plantes sobre rasant: 5 

Tipus d’estructura (1) (4) (5): Pòrtics de jàsseres de formigó armat  sobre manxons d’obra de fàbrica / Voltes ceràmiques entre pòrtics. 

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONSTRUCCIÓ 

Classificació de 
l’edifici en funció 
de la seva 
importància:  
(Article 1.2.2)

Moderada  Normal X Especial 

Edificis amb probabilitat 
menyspreable de què la seva 
destrucció per un terratrèmol pugui 
ocasionar víctimes, interrompre un 
servei primari o produir danys 
econòmics significatius a tercers.

Edificis amb probabilitat 
menyspreable de què la seva 
destrucció per un terratrèmol pugui 
ocasionar víctimes, interrompre un 
servei primari o produir danys 
econòmics significatius a tercers.

Edificis la destrucció dels quals per un terratrèmol 
pugui interrompre un servei imprescindible o donar 
lloc a efectes catastròfics. En aquest grup s’inclouen 
les construccions que així es considerin en el 
planejament urbanístic i documents públics anàlegs, 
així com en reglamentacions més específiques 

Coeficient de risc,  ρρ  = 1 Coeficient de risc,  ρρ  = 1.3

Acceleració bàsica ab: (1) (2) 
En funció del municipi d’acord a l’annex I de l’NCSE-02                                                          ab / g = 0.04 

(Només en edificis d’importància 
normal o especial i amb ab ≥ 0,04g)

Coeficient del tipus de sòl, C: (3)  
S’adoptarà com a valor de C el valor mig dels 30 primers metres sota la superfície 
obtingut en ponderar els coeficients Ci  de cada estrat del terreny amb el seu gruix 
ei, en metres.

C =
30

e·C ii� = 1,15 

Coeficient d’amplificació del terreny, S      

S =  0,92 
Si ρ · ab ≤ 0,1 g → S = C / 1,25

Si 0,1 g < ρ· ab < 0,4 g → S = 
25,1
C  + 3,33 · (ρ · g

ab  – 0,1) · (1 – 
25,1
C )

Si 0,4 g ≤ ρ . ab → S = 1,0
Acceleració de càlcul ac: (4) ac / g = S · ρ · ab  / g = 0.0368 

CC RR II TT EE RR II SS DD ’’ AA PP LL II CC AA CC II ÓÓ DD EE LL AA NN OO RR MM AA
Edificis d’importància moderada: No cal aplicar l'NCSE-02
ab < 0,04g No cal aplicar l'NCSE-02      

0,04 g ≤ ab < 0,08g 
(2)

Cal aplicar l'NCSE-02    

Excepció: No és d’aplicació l’NCSE-02  en edificis de normal importància sempre que: X 
- Es disposi d’una estructura de pòrtics arriostrats (5), amb característiques de resistència i rigidesa similars en 

les dues direccions, per resistir esforços horitzontals en qualsevol direcció i 
- No es fonamenti l’edifici sobre terrenys potencialment inestables. 

En cap cas aquesta excepció serà d’aplicació en edificis de més de 7 plantes si l’acceleració sísmica de càlcul ac  ≥0,08g   

ab ≥ 0,08g (1) Cal aplicar l'NCSE-02 sense excepcions 

PPeerr ttaanntt,, NNOO CCAALL AAPPLLIICCAARR LLAA NNOORRMMAA NNCCSSEE--0022
Notes: 

1) Les edificacions de fàbrica de maó, de blocs de morter, o similars, si 0,08g ≤ ab < 0,12g tindran 4 plantes com a màxim. I si ab ≥ 0,12g en tindran, 
com a màxim, 2. (art. 1.2.3) 

2) Quan ab ≥ 0,04g no s’executaran estructures de paredat, tàpia o tova. 
3) Coeficient del terreny C: En funció del tipus de terreny: 

Terreny I  (Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens): C= 1.  
Terreny II  (Roca molt fracturada, sòls granulars densos o cohesius durs): C= 1,3.  
Terreny III  (Sòl granular de compacitat mitja, o sòl cohesiu de consistència ferma o molt ferma): C= 1,6.  
Terreny IV (Sòl granular solt, o sòl cohesiu tou): C= 2. 

4) Les estructures de murs de fàbrica, si 0,08g ≤ ac ≤ 0,12g,l’alçada màxima serà de 4 plantes.I si ac > 0,12g l’alçada màxima serà de 2 plantes. (art. 
4.4.1) 

5) En el cas d’estructures de pòrtics és important fer constar si estan ben arriostrats. L’existència d’una capa superior armada, monolítica i enllaçada a 
l’estructura en la totalitat de la superfície de cada planta permet considerar els pòrtics com ben arriostrats entre sí en totes les direccions (d’acord als 
comentaris de l’NCSE-02 C.1.2.3). 
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3- SOLIDESA ESTRUCTURA ACTUAL 

PBX Centre de càlcul SLP certifica la solidesa de  l’estructura actual amb els usos 
que va tenir fins que va funcionar com Escola d’Adoberia.  

 CONCLUSIONS:

�Els fonaments correguts de formigó ciclopi s’encasten en la galera 
igualadina, després de travessar el rebliment i la subcapa d’argila. 

�L'estat actual de l'estructura de La Teneria, certifica la viabilitat del projecte 
de reforma per arxiu comarcal i escola d'adults, realitzant els reforços 
estructurals necessaris pel nou ús. 

�La zona de vestíbul s’enderrocarà per entrar a l’edifici a nivell de carrer, per 
tant es reforçaran a vinclament els pilars a doble alçada.  

�Estructura de l’ala dreta, on el sostre semisoterrani estarà carregat amb els 
compactus de l’arxiu amb una sobrecàrrega d’ús de 1.500 Kg/m2.  

�La prova de càrrega confirma la sobrecàrrega d’ús d’Escola d’Adoberia de 
500 Kg/m2. 

�Sostre tercera, que també es preveu utilitzar com arxiu amb estanteries 
lleugeres, sobrecàrrega d’ús 500 Kg/m2. Es reforçarà en funció de la 
resistència del formigó fck = 13,9 Mpa donada pel trencament de provetes 
testimoni. 

Enric XERCAVINS I VALLS 
��������		
��������	
����������	��	�����	
																																							
																																			
	

Josep XERCAVINS I BATLLÓ 
��������		�������	
����������	��	������	

Rubí, 29 de desembre del 2015 
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Reforma de l'edifici de La  Teneria per Arxiu Comarcal de l'Anoia. 

Resistència al foc de l’estructura

Segons les indicacions del CTE-DB-SI es considera que la “Resistència al foc” d’un element 
estructural del edifici, es suficient si: 

a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia 
ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o  

b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el anejo B. 

La transformació de l'antiga Teneria a Arxiu Comarcal i Escola d'Adults tindrà un ús docent, 
administratiu i de pública concurrència i l’edifici té una alçada menor dels 28m per sobre la rasant. 
Observant la taula 3.1, per un edifici: 

Us Docent i Administratiu - Plantes sobre rasant amb alçada <28m, hem de considerar una
resistència al foc de R90.

Us Pública Concurrència - Plantes sobre rasant amb alçada <28m, hem de considerar una
resistència al foc de R120.

Les zones de risc especial integrades en l'edifici (arxius, sala d'instal·lacions, etc.), seguiran la 
resistència al foc indicades en la taula 3.2. segons el seu nivell sigui baix, mig o alt. 

Amb aquestes consideracions i amb les dades del Annex 6 de EHE-08 i del Annex C del CTE-DB-
SI, podem estudiar les possibles solucions per justificar la resistència al foc de cada un dels elements 
estructurals. 
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Solucions al foc

Elements de fàbrica. 

Les parets de càrrega són de maó massís, amb un espessor de 150mm a 300mm. Les voltes estan 
formades amb dues peces de maó perforat i reomplertes amb formigó pobre, amb un espessor de 110mm a 
280mm. Segons la taula F.1. del  CTE-DB-SI: 

Parets de maó massís o perforat, sense revestir amb un espessor de 110<e<200 tenim REI-120. 
Parets de maó massís o perforat, sense revestir amb un espessor de e>200 tenim REI-240. 

En les zones on sigui necessari col·locar capes protectores per assolir la resistència al foc, es pot 
preveure mitjançant enguixat, projecció de morter amb perlita i vermiculita o amb plaques de cartró guix. 

Elements d'acer. 

Els pilars o bigues d'acer, s'ha de conèixer la seva massivitat per definir l'espessor del seu 
recobriment.  

En les zones on sigui necessari col·locar capes protectores per assolir la resistència al foc, es pot 
preveure mitjançant projecció de morter amb perlita i vermiculita o amb plaques de cartró guix. 

Elements de formigó armat. 

Les bigues i biguetes de formigó armat, s'ha de conèixer el seu recobriment per saber la seva 
resistència al foc.  

En les zones on sigui necessari col·locar capes protectores per assolir la resistència al foc, es pot 
preveure mitjançant enguixat, projecció de morter amb perlita i vermiculita o amb plaques de cartró guix. 

Taula Resum solucions al foc

En la següent taula, es resumeixen els espessor de les possibles solucions per protegir l'estructura 
del foc. Aquests espessor es confirmaran amb la solució estructural definitiva i l'industrial subministrador. 

Fàbrica -
Parets 

150mm.

Fàbrica -
Parets 

300mm.

Fàbrica -
Voltes 

110mm.

Fàbrica -
Voltes 

280mm.

Acer -
Pilars i 
Bigues

Formigó 
armat - 
Bigues

R90 - Enguixat - - - - No 14 mm. 

R120 - Enguixat - - - - No 20 mm. 

R180 - Enguixat 12 mm. - 12 mm. - No 30 mm. 

R90 - Projectat - - - - 20 mm. 12 mm. 

R120 - Projectat - - - - 30 mm. 14 mm. 

R180 - Projectat 12 mm. - 12 mm. - 40 mm. 16 mm. 

R90 - Plaques - - - - 25 mm. 25 mm. 

R120 - Plaques - - - - 40 mm. 40 mm. 

R180 - Plaques 25 mm. - 25 mm. - No No 
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PROJECTE  EXECUTIU:   Rehabilitació de l’antic edifici de la Teneria per a Edifici Docent 
    i Arxiu Comarcal de l’Anoia - IGUALADA 
 

 
ÍNDEX MEMÒRIA D’ ESTRUCTURA 

 
“CTE – DB SE: BASES DE CÁLCULO Y ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN” 

 “CTE – DB SE: CIMIENTOS” 
“CTE – DB SE: ACERO” 

 
“EHE-08: INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL" 

   “EAE: INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL” 
“NCSE-02: NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE” 

0. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

1.1. Fonaments de l’edifici 

1.1.1. Estudi geotècnic 

1.1.2. Cales  

1.1.3. Paviment arxiu  

1.2. Sistema estructural 

 1.2.1. Accions considerades 

1.2.1.1. Càrregues permanents  

1.2.1.2. Càrregues variables  

1.2.1.3. Accions accidentals  

1.2.1.4. Estat de càrregues total  

1.2.2. Fonaments 

 1.2.2.1. Resistència i estabilitat  

 1.2.2.2. Aptitud al servei  

 1.2.2.3. Durabilitat  

 1.2.2.4. Materials  

 1.2.2.5. Geometria 

1.2.3. Estructura 

1.2.3.1. Resistència i estabilitat  

1.2.3.2. Aptitud al servei  

1.2.3.3. Durabilitat  

1.2.3.4. Materials  

1.2.3.5. Geometria 

 

1.2.4. Mètode de càlcul 

1.2.5. Recobriments per durabilitat i resistència al foc 

1.2.6. Resistència al sisme 

2. ANNEXES A LA MEMÒRIA 

2.1. Càlcul d’estructura 

 2.1.1. Fonaments 

 2.1.2. Estructura 
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0. MEMÒRIA  DESCRIPTIVA 

L’estructura de l’edifici de la Teneria és de murs de càrrega perimetrals i de pòrtics interiors 
constituïts per jàsseres de formigó armat i pilars / manxons d’obra de fàbrica, amb sostres en voltes 
ceràmiques entre pòrtics i sostres unidireccionals amb biguetes de formigó i revoltons, segons les zones de 
l’edifici. 

L’estructura de la coberta és d’arcs ceràmics sobre els pòrtics inferiors i biguetes prefabricades 
entre arcs. La coberta del pati central i de la torre està suportada per encavallades de formigó atirantades 
amb barres d’acer tesades.  

Descrivim el projecte de rehabilitació i consolidació de l’estructura per certificar la solidesa final pels 
nous usos d’arxiu comarcal i d’edifici docent. Transcriurem dels plànols del projecte el procés constructiu 
dels elements estructurals singulars. 
 

FONAMENTS 

En les dues cales excavades en el soterrani perquè Applus comprovés els fonaments de l’estructura 
s’ha confirmat que els murs de càrrega d’obra de fàbrica tenen fonaments correguts de formigó 
ciclopi encastats en la galera igualadina, després de travessar el rebliment i la subcapa d’argila. 

 

Les sabates dels nous elements estructurals es recolzaran en la subcapa A2 d’argilita gris blavosa, 
mitjançant pous de formigó estructural. Els reforços dels manxons que suporten les jàsseres de 
cantell dels pòrtics del sostre baixa d’arxiu, es fonamentaran recalçant per dames els fonaments 
existents segons dimensions indicades en plànol de fonaments. 

 

Donada la deformabilitat dels materials del subsòl i la variabilitat del gruix de rebliment que es 
localitza en el subsòl del soterrani, per l’ús d’arxiu amb compactus per una sobrecàrrega de 1.500 
Kg/m2 = 15 KN/m2, el geotècnic proposa: 
 Sanejar un gruix d’uns 30 cm de rebliment, per sota del paviment actual i col·locar una sub-
base granular de 20 cm. més 10 cm. de tot-ú per tal d’ homogeneïtzar i millorar el material.  
 Per evitar humitats en el soterrani el formigó estructural dels paviments armats serà de 
característiques hidròfugues.  

 

SOSTRE SANITARI 

El vestíbul actual, al que s’hi arriba per les escalinates exteriors, s’enderrocarà i es construirà un 
forjat sanitari a nivell de carrer per entrar a peu pla a l’edifici rehabilitat.  

El forjat serà de biguetes auto-resistents doble T per no haver d’apuntalar, i revoltons ceràmics 
d’alleugeriment. Les biguetes es recolzaran en els murs de càrrega existents i els de nova 
construcció, massissant les unions de les biguetes amb els murs. 

 

 A l’augmentar l’alçada lliure de les pilastres es reforçaran a vinclament: 

 4 T 100.11 adherides mitjançant morter epoxídic i connectats entre cares amb dos 
passadors M10 c/500 mm. 

 Aquests reforços arrencaran de les sabates existents assentant-los amb 4 angulars 
L100.12, que encercolen la base d’arrencada de cada pilastra. 

 

SOSTRE BAIXA 

En aquest sostre distingim tres zones: marquesina d’entrada, vestíbul central i ala nord, que 
descrivim les seves característiques estructurals. 

 La marquesina d’entrada vola 3 metres respecte de la façana de la Teneria, amb un 
pilar en creu a la cantonada esquerra. L’estructura metàl·lica entra 2 metres a l’interior de 
l’edifici per compensar els moments dels voladissos exteriors. 

 Tota l’estructura està emmarcada per una UPN 160 que anella els perfils estructurals 
principals tubulars SHS 160.8, aconseguint un cantell uniforme de 160 mm. en tota la 
marquesina. 
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 En el vestíbul central destaca el balcó volat sobre l’interior de l’entrada. L’estructura 
d’aquest espai és de formigó armat de cantell 22 cm. que es connecta al manxó d’obra 
transversal de fàbrica de maó massís mitjançant dues creuetes metàl·liques HEB 140 que el 
travessen.  

 L’escala posterior es soluciona amb un pilar metàl·lic central que suporta la zona de 
comunicació amb creuetes de punxonament. Aquesta llosa estabilitza  la paret existent amb 
connectors r10 c/300. 

 Durant el procés constructiu s’ acodalarà la paret existent amb bastides de muntants i 
travessers metàl·lics, per aconseguir la seguretat de treball necessària. 

 

 El sostre baixa de l’ala nord és la zona de l’edifici que s’ha de reforçar per la important 
sobrecàrrega de 1.500 Kg/m2 dels arxius compactus sobre l’estructura actual, que segons 
la prova de càrrega realitzada per Applus només funciona per l’ús que ha tingut fins ara de 
500 Kg/m2. 

 El reforç s’ha calculat i projectat amb una llosa suplementària de 23 cm. de formigó 
armat de capa de compressió sobre l’estructura actual, augmentant la capacitat mecànica 
de les jàsseres dels pòrtics amb un cap de 120x23 connectat a les jàsseres existents i 
també de les voltes entre pòrtics amb cèrcols de 40x23 sobre els rails dels compactus. 

 

SOSTRES 1ª i 2ª 

En aquests dos sostres l’actuació principal es concentra en el vestíbul central. L’escala 
d’emergència posterior es soluciona amb el pilar metàl·lic central ja descrit en el punt anterior i tenint 
en compte les mesures de seguretat constructives d’estabilització de la paret que separa la zona de 
comunicacions amb la zona central pròpiament dita. 

 

En el sostre 1ª l’estructura que cobreix l’auditori s’ha projectat amb bigues metàl·liques IPE de 9      
metres de longitud cada 2,80 m. per forjar amb xapa col·laborant entre elles sense necessitat 
d’apuntalar. El recolzament de les bigues principals en els murs de càrrega es reforça amb daus de 
formigó armat i làmines de neoprè per no afectar a les parets ceràmiques. 

El sostre 2ª retranqueja respecte a l’anterior per comunicar i donar serveis a les ales nord i sud de 
l’edifici. L’estructura conserva la mateixa tipologia. 

 

SOSTRE 3ª 

Les ales nord i sud de l’edifici s’utilitzaran com arxiu amb estanteries lleugeres amb una 
sobrecàrrega d’ús de 500 Kg/m2. El trencament de les provetes testimoni que va extreure Applus ha 
donat resultats de resistència de formigó de fck=13,9 Mpa, que ens fa reforçar l’estructura de pòrtics 
i voltes mitjançant l’addició d’una capa de compressió de 5 cm. de gruix armada amb un xarxat. 

També es massissen els laterals de la jàssera existent per formar una biga en T unint els formigons 
amb resina epoxi i connectors en U invertida. 

  

En la zona del vestíbul central estintolem un pilar en la biga IPE de vora, per suportar el carener 
central que recull les encavallades de la coberta. 
 

COBERTA 
L’element estructural singular de la coberta és el caixó metàl·lic que encercola la paret de càrrega central per 
poder obrir el gran vestíbul central. El procés constructiu de formació de la pseudo-encavallada: 

 

 Inserció de les platabandes inferiors, seguint la forma de les encavallades de coberta.  

 Platabandes laterals trapezoïdals amb la previsió dels passos dels ancoratges d’unió. 

 Introducció de les barres amb resina epoxi  en els passos i enroscat dels cargols laterals. 

 Enderroc del mur d’obra de fàbrica inferior a la encavallada  caixó. 

 

                Totes les operacions descrites es realitzaran amb bastides homologades de muntatge i seguretat. 
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1. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 

1.1. Fonaments de l’edifici 
  
1.1.1 Estudi Geotècnic. 
 
 Empresa de geotècnia “TECNI-POU geo-projectes” (Montse Ferrús, enginyera) 
 
Taula basada en el CTE:   
 
Tipus de construcció:   C2 (construcció de 5 plantes) 
Grup de terreny:  T1 (terreny favorable per poca variabilitat) 
Distància    d màxima = 30 m. 
Profunditat   P = 12 m.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
Sondejos mecànics: S-1 i S-2 
Cales: C1 i C2 

 
 Capa R: Rebliment d’argiles, graves, sorres i materials de construcció. 
 
 Capa A- 
 
 Sub capa A1: Argila amb alguna passada de sorra de gra fi. 
 Sub capa A2: Argilita gris-verdosa-blavosa. 
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Q admissible  = 4 Kg/cm2  
en la subcapa A2: Argilita gris-verdosa-blavosa (galera) 
 
 
 

1.1.2 Cales: tipologia fonaments.           
 

S’han excavat 2 cales per trobar els fonaments de les sabates 
corregudes dels murs de càrrega d’obra de fàbrica, per 
comprovar l’encastament en la capa resistent A2 donada pel 
Geotècnic. 
 
Aquestes cales arriben al nivell freàtic però no assoleixen la 
subcapa A2 definida en el punt anterior. 
 
Amb tot els fonaments continuen en profunditat fins encastar-
se en la capa de galera, confirmant-se per tant la solidesa de la 
fonamentació de l’edifici. 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.1.3 Paviment arxiu. 
 
Donada la deformabilitat dels materials del subsòl i la variabilitat del gruix de rebliment que es 

localitza en el subsòl del soterrani, per l’ús d’arxiu amb compactus per una sobrecàrrega de 1.500 Kg/m2 = 
15 KN/m2, el geotècnic proposa: 

 
 Sanejar un gruix d’uns 30 cm de rebliment, per sota del paviment actual i col·locar una sub-
base granular de 20 cm. més 10 cm. de tot-ú per tal d’ homogeneïtzar i millorar el material.  
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1.2. Sistema estructural 
 

1.2.1. Accions considerades 

 1.2.1.1. Càrregues permanents (G) 
 
- Pesos propis 
 

Materials: kN/m3 
Formigó armat 25.0 
Formigó en massa 23.0 
Acer estructural 78.5 

 
 

Elements constructius lineals (alçada tipus entre plantes= 3 m) kN/ml 
Tancament Façana     8.00 
Compartimentacions 6.00 

   Nota: Per alçades diferents a 3m s’extrapolarà el valor de la càrrega  
 
 

Total pesos propis considerats per planta kN/m2

  
Coberta lleugera 0,50 
Paviment 1,00 
Terra radiant 1,00 
  
Voltes ceràmiques + reblert existent 6,00 
Biguetes de formigó i=90 + revoltó 2,75 
  
Reforç voltes sostre baixa: 23 cm formigó 5,75 
Reforç voltes sostre tercera: 5 cm formigó 1,25 
Biguetes sanitari 20+5 i=60 3,50 
  
Llosa escala 20cm 5,00 
Llosa escala 16cm 4,00 
  

 
 

1.2.1.2.  Càrregues Variables (Q) 
 

- Sobrecàrregues d’ús 
 

 
Categoria d’ús 

 
Subcategories d’ús  

Càrrega 
uniforme* 
(kN/m2) 

Càrrega 
concentrada* 

(kN) 

C Zones d’accés al públic 
C1 
C3 

Zones amb taules i cadires 
Zones sense obstacles 

        3.0 
5.0 

 
        4.0 

4.0 
 

G 
Cobertes accessibles 
només per a 
conservació  

G1 Cobertes amb inclinació < 20º  1.0 2.0 

G1 Cobertes lleugeres sobre corretges 0.4 1.0 

 
 
Arxius compactus: 15.0  kN/m2 
 
Instal·lacions: 5.0  kN/m2 
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- Accions sobre divisòries:  
Les parets divisòries s’han dimensionat per una força horitzontal, lineal i uniforme de 0.40 kN/ml, 
aplicada a 1.2 m d’alçada.  

 
- Reducció de sobrecàrregues: no s’ha fet reducció de sobrecàrregues en els elements estructurals, ni 

verticals ni horitzontals. 
  

- Acció del vent: 
L’edifici està ubicat en una zona urbana, amb un grau d’aspresa IV. 
Alçada topogràfica de l’emplaçament: 340 m  
 
Alçada de l’edifici h: 21 m 
Dimensió x: 28 m 
 
Esveltesa h/x: 0.75 

 
Pressió estàtica considerada: qe= qb x ce x cp = 0.52 kN/m2

 x 2,3 x 1,2 = 1,44 kN/m2 

 
Càrrega bàsica de vent, qb=0,52 kN/m2 

Coeficient d’exposició, ce  = 2,3 
Coeficient de pressió per edificis de pisos:  

cpy = 0.80  csy = -0.40       
 
- Accions tèrmiques: 

No s’han tingut en compte efectes tèrmics en l’estructura principal, donat que estructuralment la longitud de 
l’edifici és inferior a 40 m. 
 
- Càrrega de neu: 

Zona climàtica d’hivern: Zona 2 
Alçada topogràfica: 310 m 
 
Sobrecàrrega de neu en terreny horitzontal: sk = 0.5 kN/m2      

Coeficient de forma de la coberta inclinada : μ = 1  
Càrrega de neu considerada sobre la coberta: qn = μ · sk = 0.5 kN/m2 

 
 

1.2.1.3.  Accions accidentals (A) 
 
- Sisme:  

L’acceleració sísmica bàsica de l’emplaçament és ab / g = 0,04 i l’edifici es classifica com d’importància 
normal. 

 
Per tant en aquest cas, segons la NCSE-02, un edifici de 5 plantes sobre rasant i amb estructura de pòrtics 
arriostrats amb característiques de resistència i rigidesa similars en les dues direccions queda exempt del 
seu compliment.(Veure fitxa NCSE-02 a l’apartat 1.2.6) 
 
- Impacte de vehicles 

No es considera l’impacte de vehicles des de l’exterior de l’edifici, el CTE no ho prescriu a no ser que ho 
estableixi l’ordenança municipal, que en aquest cas no ho fa. 
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1.2.1.4.  Estat de càrregues total 
 

ACCÉS 

SANITARI VESTÍBUL  S. BAIXA ACCÉS 
Pes propi 3.50 kN/m2  Pes propi 2.75 kN/m2 
Paviment 2.00 kN/m2  Paviment 2.00 kN/m2 
S.Us 5.00 kN/m2  S.Us 5.00 kN/m2 
TOTAL    10.50 kN/m2 TOTAL     9.75 kN/m2 

 

ARXIU COMPACTUS 

S. BAIXA (Voltes)  S. BAIXA (Biguetes) 
Pes propi 11.75 kN/m2  Pes propi 8.50 kN/m2 
Paviment   1.00 kN/m2  Paviment 1.00 kN/m2 
S.Us 15.00 kN/m2  S.Us    15.00 kN/m2 
TOTAL 27.75 kN/m2 TOTAL   24.50 kN/m2 

 

 AULES 

VOLTES  UNIDIRECCIONAL 
Pes propi 6.00 kN/m2  Pes propi 2.75 kN/m2 
Paviment 1.00 kN/m2  Paviment 1.00 kN/m2 
Envans 1.00 kN/m2  Envans 1.00 kN/m2 
S.Us 3.00 kN/m2  S.Us 3.00 kN/m2 
TOTAL    11.00 kN/m2 TOTAL 7.75 kN/m2 

 

DISTRIBUIDOR 

VOLTES  UNIDIRECCIONAL 
Pes propi 6.00 kN/m2  Pes propi 2.75 kN/m2 
Paviment 1.00 kN/m2  Paviment 1.00 kN/m2 
S.Us 5.00 kN/m2  S.Us 5.00 kN/m2 
TOTAL    12.00 kN/m2 TOTAL 8.75 kN/m2 

 

INSTAL·LACIONS 

LLOSA  UNIDIRECCIONAL 
Pes propi 5.00 kN/m2  Pes propi 3.50 kN/m2 
Coberta 1.50 kN/m2  Coberta 1.50 kN/m2 
Neu 0.50 kN/m2  Neu 0.50 kN/m2 
S.Us 5.00 kN/m2  S.Us 5.00 kN/m2 
TOTAL    12.00 kN/m2 TOTAL   10.50 kN/m2 

 

COBERTA 

TERRASSA   MARQUESINA - LLUERNARI 
Pes propi 3.50 kN/m2  Pes propi 0.50 kN/m2 
Coberta 1.50 kN/m2  Coberta 1.00 kN/m2 
Neu 0.50 kN/m2  Neu 0.50 kN/m2 
S.Us 1.00 kN/m2  S.Us 0.40 kN/m2 
TOTAL 6.50 kN/m2 TOTAL 2.40 kN/m2 

 

ESCALES 

H = 20 cm.  H = 16 cm.
Pes propi 5.00 kN/m2  Pes propi 4.00 kN/m2 
Paviment 2.00 kN/m2  Paviment 2.00 kN/m2 
S.Us 5.00 kN/m2  S.Us 5.00 kN/m2 
TOTAL    12.00 kN/m2 TOTAL   11.00 kN/m2 
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1.2.2. Fonaments 

1.2.2.1. Resistència i estabilitat 
 
Pel dimensionat dels fonaments s’han considerat les reaccions obtingudes en els nusos corresponents 
segons el procés de càlcul general de l’estructura que se s’explica a l’apartat 1.2.4. A més s’han tingut en 
compte les càrregues directament aplicades sobre les bigues de trava i les bigues centradores. 
 
Els coeficients de seguretat emprats en el càlcul de la fonamentació s’ajusten a les prescripcions del DB SE 
C i són els següents: 
 

Materials Accions Situació de 
dimensionat  

Tipus  
R M E F 

Esfondrament 3,0 1,0 1,0 1,0 

Estabilitat global  1,0 1,8 1,0 1,0 

Lliscament 1,5 1,0 1,0 1,0 

    

1,0 1,0 0,9 1,0 

Persistent  
o 
transitòria Bolc:  

Accions estabilitzadores  
Acciones desestabilitzadores  

1,0 1,0 1,8 1,0 

 

Esfondrament 2,0 1,0 1,0 1,0 

Estabilitat global  1,0 1,2 1,0 1,0 

Lliscament  1,1 1,0 1,0 1,0 

    

1,0 1,0 0,9 1,0 

Extraordinària 

Bolc: 
Accions estabilitzadores  
Acciones desestabilitzadores  

1,0 1,0 1,2 1,0 

 
 R : coeficient parcial per a la resistència del terreny 

 M : coeficient parcial per a les propietats dels materials, incloses les del terreny 

 E : coeficient parcial per a l’efecte de les accions 

 F : coeficient parcial per a les accions 
 

Els coeficients corresponents a la capacitat estructural dels elements de fonamentació i contenció són els 
establerts per la EHE-08 i s’especifiquen a l’apartat 1.2.3 Estructura. 
 

 
1.2.2.2. Aptitud al servei 

 
Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE-C del CTE i són les 
següents: 
 
Valors límit basats en la distorsió angular, β 
Tipus d’estructura  Límit 
Murs de contenció  1/300 
Estructures reticulades  1/500 
Estructures prefabricades  1/700 
 
En aquest cas es limita també l’assentament màxim a 2.54 cm (1’’). 
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1.2.2.3. Durabilitat 

 
 
Atès a les característiques del terreny i de l’ambient i segons la classificació d’exposició ambiental de 
l’estructura de la EHE-08, els fonaments tenen una classe general d’exposició: IIa.           
 

 Veure recobriments per durabilitat 1.2.5 
 
 
 

1.2.2.4. Materials 
 
 
- El formigó dels elements de fonamentació, en concordança amb el tipus d’exposició a l’ambient de 
l’estructura i amb el càlcul estructural, serà: 
 

• HA-25/B/20/IIa 
• nivell de control: estadístic 

 
 
- L’acer d’armar serà: 

• barres corrugades: B500S 
• malles electrosoldades: B500T 

 
 

Coeficients parcials de seguretat dels materials per Estats Límit Últims (*) 

Situació de projecte Formigó γc Acer d’armar γs 

Persistent o transitòria 1.5 1.15 

Accidental 1.3 1.0 

(*) 
Aquests valors dels coeficients parcials de seguretat del formigó i de l’acer corresponen a les desviacions geomètriques màximes 

definides en el punt 5.1.1 pel cas de l’acer i en el 5.3.d) pel cas de les seccions de formigó de l’Annex 11 de la EHE-08 

 

Pels Estats Límit de Servei els coeficients parcials de seguretat  del formigó i l’acer tenen el valor igual a la 
unitat. 

 

1.2.2.5. Geometria 
 

Com a valor de càlcul de les seccions s’han agafat els valors nominals definits en els plànols del projecte i 
pel que fa a les toleràncies d’execució en general s’estarà en el que es disposa a l’annex 11 de la EHE, junt 
amb les limitacions que s’estableixen particularment en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
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1.2.3.  Estructura 

1.2.3.1. Resistència i estabilitat 
 
Per garantir la resistència i l’estabilitat de l’estructura s’ha fet la comprovació estructural mitjançant el càlcul 
pel mètode dels Estats Límit: 
 

• Estats Límit Últims 

• Estat Límit de Servei 

• Estat Límit de Durabilitat 
 
comprovant-se que, considerant els valors de les accions, de les característiques dels materials i de les 
dades geomètriques (tots ells afectats pels corresponents coeficients parcials de seguretat) la resposta 
estructural no és inferior a l’efecte de les accions aplicades amb l’índex de fiabilitat suficient per cadascuna 
de les situacions de projecte considerades, que són: 
 

• Situacions persistents, que corresponen a les condicions d’ús normal de l’estructura 

• Situacions transitòries, com poden ser les que es produeixen durant la construcció o reparació de 
l’estructura 

• Situacions accidentals, que corresponen a condicions excepcionals 
 
 
Per obtenir els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’han tingut en compte les accions  especificades a 
l’apartat 1.2.1 d’aquesta memòria amb les combinacions d’accions i els coeficients que s’especifiquen a 
continuació. 
Els valors de càlcul de la resistència s’obtenen minorant els materials estructurals amb els coeficients 
indicats al punt 1.2.3.4 – Materials, d’aquest apartat. 
 
 
- per situacions persistents o transitòries, 
 

i,ki,0
1i

i,Q1,k1,Qj,k
1j

j,G QQG  


 

 
- per situacions extraordinàries, 
 

i,ki,2
1i

i,Q1,k1,11,Qdj,k
1j

j,G QQAG  


 

 
Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límit Últims s’ajusten 
als especificats en el DB SE  i complementàriament en la EHE i són els següents: 
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Coeficients parcials de seguretat () per a les accions en Estats Límit Últims 

Tipus de     
verificació 

Tipus d’ acció 
Situació 
persistent/transitòria

Situació 
extraordinària 

desfavorable favorable desfavorable favorable 

Resistència 

Permanent: 
Pes propi, pes del terreny 1.35 0.80 1.0 1.0 
Empentes del terreny 1.35 0.70 1.0 1.0 
Variable 1.50 0 1.0 0 

  
    

Estabilitat 

Permanent: 
Pes propi, pes del terreny 1.10 0.90 1.0 1.0 
Empentes del terreny 1.35 0.80 1.0 1.0 
Variable 1.50 0 1.0 0 

 
 
 
Els valors dels coeficients de simultaneïtat corresponen també als definits en el DB SE i són els següents: 
 

Coeficients de simultaneïtat Categoria 0  1  2
Sobrecàrrega superficial d’ús  
Zones residencials A 0.7 0.5 0.3 
Zones comercials D 0.7 0.7 0.6 
Zones de tràfic i aparcament vehicles lleugers (pes total < 30 kN) E 0.7 0.7 0.6 
Cobertes transitables F 0.7 0.5 0.6 
Cobertes accessibles només per a conservació G 0 0 0 
Neu 
per alçades ≤ 1000 m  0.5 0.2 0 
Vent  0.6 0.5 0 
Accions variables del terreny  0.7 0.7 0.7 

 
 

 
 
1.2.3.2. Aptitud al servei 

 
S’ha verificat que per les situacions de dimensionat pertinents, l’efecte de les accions no arriba al valor límit 
admissible de deformació establert a tal efecte i que, seguint les prescripcions del DB SE, en aquest cas són 
els següents: 
 
Limitacions de les fletxes relatives dels sostres i de la coberta: 
 

• Fletxa < 1/500 en les zones amb envans fràgils i/o paviments rígids sense juntes. 

• Fletxa < 1/400 en les zones amb envans ordinaris i paviments rígids amb juntes. 

• Fletxa < 1/300 en la resta dels casos. 

 
Limitacions dels desplaçaments horitzontals: 

• desplom total < 1/500 de l’alçada total de l’edifici 

• desplom local < 1/250 de l’alçada de la planta en qualsevol d’elles  
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Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de curta duració que puguin resultar 
irreversibles són les anomenades combinacions característiques: 
    

i,ki,0
1i

i.Q1,k1,Qj,k
1j

j,G QQG  


 

 
Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de curta duració que puguin resultar 
reversibles són les anomenades combinacions freqüents: 
 

iki
i

iQkQjk
j

jG QQG ,,2
1

,1,1,11,,
1

,  


  

 
Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de llarga duració són les anomenades 
combinacions quasi permanents: 
 

i,ki,2
1i

i,Qj,k
1j

j,G QG  


 

 
Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límit de Servei 
s’ajusten als especificats en el DB SE  i complementàriament en la EHE i són els següents: 
 
Coeficients parcials de seguretat () per a les accions en Estats Límit de Servei 
Tipus d’acció: desfavorable favorable 
Permanent 1.0 1.0 
Variable 1.0 0 
 
Els valors dels coeficients de simultaneïtat són els especificats en l’apartat anterior. 

 
 

Vibracions i Fatiga: 

Donat l’ús de l’edifici no es considera susceptible de patir vibracions que puguin produir el col·lapse de 
l’estructura i per tant no resulta necessari fer aquest tipus de comprovació. 
Pel que fa a la fatiga no resulta necessari comprovar aquest estat límit en l’estructura general de l’edifici. 
 
 
 

1.2.3.3. Durabilitat 

 

Segons la classificació d’exposició ambiental de la EHE, i de les dades que ens dona la Comissió 
Permanent del Formigó (CPH) la classe d’exposició ambientals és I.  
 
 
Elements estructurals de formigó armat: 

Element estructural Tipus d’ambient 

 Forjats - Escales 
 
I 
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1.2.3.4. Materials 

 

- Formigó. El formigó dels elements estructurals, agrupats en concordança amb el tipus d’exposició, amb el 
càlcul estructural i amb els necessaris criteris de gestió d’execució de l’obra, serà: 

 
HA-25/B/12/I Estructura 
nivell de control: estadístic 

 
- Acer d’armar: 

 barres corrugades: B500S 
 malles electrosoldades: B500T 

   
Coeficients parcials de seguretat pels Estats Límit Últims (*) 

Situació de projecte: Formigó γc Acer γs 

Persistent o transitòria 1.5 1.15 

Accidental 1.3 1.0 

Coeficients parcials de seguretat pels Estats Límit de Servei 1.0 1.0 
(*) 

Aquests valors dels coeficients parcials de seguretat del formigó i de l’acer corresponen a les desviacions geomètriques màximes 
que es permeten i que venen definides en el punt 5.1.1 pel cas de l’acer i en el 5.3.d) pel cas de les seccions de formigó de l’Annex 11 
de la EHE-08 

 

- Acer laminat: 
 acer EN 10025-2 S275 JR 
 coeficient de seguretat del material: γM1 =1.05 
 

- Acer tubular: 
 acer EN 10025-2 S275 J0H 
 acer EN 10025-2 S355 J2H 
 coeficient de seguretat del material: γM1 =1.05 
 

- Fàbrica: 
 peces: Resistència normalitzada a Compressió: fb = 15 N/mm2 
morter: Resistència (<75% fb) M-10 N/mm2 : fm = 7,5 N/mm2 
Fàbrica:  

Resistència característica a Compressió: fk = 5 N/mm2 
Coeficients parcial de Seguretat: vm = 2.2 
 Categoria d’execució: B 
 Categoria control fabricació: I 
Resistència de Càlcul a Compressió: fk = 2,2 N/mm2 

 
   

1.2.3.5. Geometria 

Com a valor de càlcul de les seccions s’han agafat els valors nominals definits en els plànols del projecte i 
pel que fa a les toleràncies d’execució en general s’estarà en el que es disposa a l’annex 11 de la EHE, junt 
amb les limitacions que s’estableixin particularment en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.  
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1.2.4.  Mètode de càlcul  

 
L’estructura s’ha dimensionat amb el programa CYPE INGENIEROS de càlcul espacial d’estructures 
tridimensionals. Versió 2016.  
L’estructura real s’ha transformat en un model de càlcul format per elements tipus barra.  

En el model de càlcul de l’estructura principal els tancaments i compartimentacions només es tenen en 
compte com a càrregues que graviten sobre l’estructura. 

Pel càlcul de les sol·licitacions es fa un anàlisi lineal, pel mètode matricial de la rigidesa, basat en la hipòtesi 
de comportament elàstic-lineal dels materials i en la consideració de l’equilibri de l’estructura sense deformar. 

 

 

La EHE considera adequat aquest mètode per obtenir els esforços de l’estructura tant en Estat Límit de 
Servei (ELS) com en Estats Límits Últims (ELU) i en qualsevol tipus d’estructura, sempre que els efectes de 
segon ordre siguin menyspreables, segons l’establert a l’article 43.  

Les càrregues aplicades pel càlcul de l’estructura, tant per les comprovacions de resistència i estabilitat com 
per les d’aptitud al servei, són les que s’han especificat en l’apartat 1.2.1. 

Les combinacions d’accions contemplades en el càlcul responen a les proposades pel CTE tant per 
situacions persistents i transitòries com per situacions accidentals. Aquestes combinacions, junt amb el valor 
dels diferents coeficients de seguretat, s’han especificat a l’apartat 1.2.3 d’aquesta memòria. 

 

 

Els valors característics de les propietats dels materials responen a la corresponent normativa aplicable, o 
sigui, la EHE pel cas del formigó armat, i el DB SE-A pel cas de l’acer. Els valors de càlcul s’han obtingut 
dividint els valors característics pels corresponents coeficients parcials de seguretat, indicats a l’apartat 1.2.3 
d’aquesta memòria. 

Com a valors característics  i de càlcul de les dades geomètriques dels elements estructurals s’han adoptat 
els valors nominals definits en els plànols del projecte. 

 

 

En el cas dels elements estructurals de formigó armat, s’han efectuat les comprovacions relatives als 
diferents ELU ( articles 41 a 46 de la EHE) i als ELS (articles 49 i 50 de la EHE). Així mateix, els criteris 
d’armat segueixen també les especificacions de la EHE, ajustant els coeficients de seguretat, la disposició 
d’armadures i les quanties geomètriques i mecàniques mínimes i màximes a aquestes especificacions. 

En el cas dels elements estructurals metàl·lic, les comprovacions relatives als ELU i ELS i el corresponents 
coeficients de seguretat, responen a les especificacions del DB SE-A. 

 

 

El càlcul de la fonamentació, pel que fa a la seva interacció amb el terreny, s’ha fet segons l’establert en el 
DB SE-C, comprovant els ELU i ELS amb el corresponents coeficients de seguretat especificats a l’apartat 
1.2.2 d’aquesta memòria. Pel que fa a la seguretat estructural, aquests elements s’han dimensionat i 
comprovat segons les especificacions de la EHE i DB SE-A.  

A l’Annex de la memòria s’adjunta el càlcul dels elements més significatius del projecte. 
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1.2.5. Recobriments per Durabilitat i resistència al foc  

El recobriment de formigó és la distància entre la superfície exterior de l’armadura (incloent cèrcols i estreps) 
i la superfície de formigó més propera. 
El recobriment mínim d’una armadura és el que s’ha de complir en qualsevol punt. Per garantir aquests 
valors mínims, es prescriu en projecte el recobriment nominal que és el que queda reflectit en els plànols i el 
que servirà per definir els separadors. 
Es considera que la resistència al foc d’un element estructural principal d’un edifici (inclòs forjats, jàsseres i 
pilars) és suficient si aguanta la classe indicada en la següent taula i que representa el temps en minuts de 
resistència davant l’acció representada per la corba normalitzada temps-temperatura. Segons les 
indicacions del CTE-DB-SI: 
 
1 Se considera que la “Resistencia al fuego” de un elemento estructural principal del edifico, es suficiente si: 

 
a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia 
ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o  
 
b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el anejo B. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Las estructuras de cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuación de los ocupantes y 
cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m, así como los elementos que únicamente 
sustenten dichas cubiertas, podrán ser R 30 cuando su fallo no pueda ocasionar daños graves a los 
edificios o establecimientos próximos, ni comprometer la estabilidad de otras plantas inferiores o la 
compartimentación de los sectores de incendio. A tales efectos, puede entenderse como ligera aquella 
cubierta cuya carga permanente no exceda de 1 kN/m². 
 
Per l'estructura de la Teneria per Edifici Docent i Arxiu Comarcal, amb un ús Docent i una alçada de 
menys de 28m (21,5m.) hem de considerar una resistència al foc de R90, tenint present la taula 3.2 de 
CTE-DB-SI per les zones de Risc Especial definides en projecte. Per la coberta lleugera podem acollir-nos 
al punt 2 del CTE-DB-SI, ja que no està prevista per ser utilitzada per evacuació per tant hem de considerar 
una resistència al foc de R30. 
Amb aquestes consideracions i amb les dades del Annex 6 de la EHE-08, l’Annex 8 de la EAE-11 i del 
Annex C, D i F del CTE-DB-SI, podem comprovar la resistència al foc de cada un dels elements estructurals. 
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A continuació s’especifiquen els recobriments nominals en funció del període de vida útil de l’estructura de 
50 anys, del tipus d’ambient i/o de la resistència al foc necessària dels diferents elements estructurals.  
 
- Fonaments 
 
Classe d’exposició: IIa 
- Sabates/Murs: 

-sobre 10 cm mínim de formigó de neteja    rnom = 15+10 mm 
-cares laterals en contacte amb el terreny,  rnom = 70+10 mm 

  
- Estructura Formigó: 
 
Forjat unidireccional existent 
 

rnom = NO 

 
Exigències de foc:  

• REI 30 
• Es realitzarà fals sostre amb protecció al foc de 30min. 

 
Forjat unidireccional existent 
 

rnom = NO 

 
Exigències de foc:  

• REI 90 
• Es realitzarà projecció amb morters de perlita i vermiculita amb un espessor de 12mm. 
 

Forjat unidireccional existent 
 

rnom = NO 

 
Exigències de foc:  

• REI 180 
• Es realitzarà projecció amb morters de perlita i vermiculita amb un espessor de 18mm. 

 
Forjat unidireccional 
 

rnom = 25 mm 

 
Classe d’exposició: I 
Exigències de foc:  

• REI 90 
• distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura, am = 25 mm 
• per complir la condició  EI 90 el gruix mínim és de 10 cm que en aquest cas és compleix 

sobradament donat que el forjat te un espessor és de 25 cm. 
• cal que el 20% de l’armadura superior sobre suports es perllongui al llarg de tot el tram, segons es 

grafia en els plànols d’armat corresponents 
Exigència de durabilitat: 

• rmin = 15 mm + 10 mm d’increment de recobriment per un control d’execució normal 
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Llosa 16cm / 20cm / 22cm / 25cm 
 

rnom = 25 mm 

 
Classe d’exposició: I 
Exigències de foc:  

• REI 90 
• distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura, am = 25 mm 
• per complir la condició  EI 90 el gruix mínim és de 10 cm que en aquest cas és compleix 

sobradament donat que la llosa de menor espessor és de 16 cm. 
• cal que el 20% de l’armadura superior sobre suports es perllongui al llarg de tot el tram, segons es 

grafia en els plànols d’armat corresponents 
Exigència de durabilitat: 

• rmin = 15 mm + 10 mm d’increment de recobriment per un control d’execució normal 
 
Bigues formigó armat 
 

rnom = 25 mm 

 
Classe d’exposició: I 
Exigències de foc:  

• REI 90 
• Opció 3 - Dimensió mínima 250mm  - Distància mínima equivalent a l'eix de l'armadura am = 30mm. 
• per complir la condició  REI 90 l'amplada és de 25 cm i la distància mínima equivalent a l'eix de 

l'armadura am = 32mm (rnom = 25 mm+1/2 rodo12mm) 
• l'armadura de negatius es perllongarà fins un 33% de la longitud del tram amb una quantia no 

inferior al 25% de la necessària en els extrems. 
Exigència de durabilitat: 

• rmin = 15 mm + 10 mm d’increment de recobriment per un control d’execució normal 
 
Bigues formigó existent 
 

rnom = 15 

 
Exigències de foc:  

• REI 90 
• Segons inspecció realitzada: 

- Recobriment existent de les armadures 15mm. 
 - Gruix d'enguixat 15mm. (15mm x 1,8=27mm) equival a 27mm de formigó 

• Segons apartat C.2.4 CTE-DB-SI els revestiments de guix poden considerar-se com espessors 
addicionals de formigó equivalents a 1,8 vegades el seu espesor real.  

• Opció 3 - Dimensió mínima 250mm  - Distància mínima equivalent a l'eix de l'armadura am = 30mm. 
• per complir la condició  REI 90 l'amplada és de 30-35 cm i la distància mínima equivalent a l'eix de 

l'armadura am = 42mm  
 
Bigues formigó existent 
 

rnom = NO 

 
Exigències de foc:  

• REI 120 - REI 180 
• Es realitzarà projecció amb morters de perlita i vermiculita amb un espessor de 12mm. que equival a 

un espessor de 65mm de formigó. 
 
Encavallades formigó existent 
 

rnom = NO 

 
Exigències de foc:  

• REI 30 
• Es realitzarà projecció amb pintura intumescent ablativa pel formigó amb 800um. 
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- Estructura metàl·lica 
 
L’escalfament d’un element d’una estructura d’acer quan està sotmès a l’acció d’un incendi, depèn d’un 
factor anomenat massivitat. El factor de massivitat (Am/V), expressa la relació entre la superfície exposada 
al flux tèrmic i el volum de l’element per unitat de longitud. Es determinarà el factor de massivitat en funció 
del perfil laminat utilitzat i de les cares de la secció del perfil exposades al foc. 
Amb aquest factor podrem determinar la quantitat de material necessari perquè compleixi amb la resistència 
al foc sol·licitada. 
 

Pintures intumescents 

S’entén per pintura intumescent, tota aquella que és capaç de reaccionar enfront les flames o la calor, 
formant una massa carbonosa de naturalesa aïllant, i que compleix els requisits de la norma UNE 48287. 
Les pintures intumescents han d’aplicar-se seguint minuciosament les instruccions del fabricant.  

 

Perfils metàl·lics  
(Ús Docent – alçada de evacuació < 28 m) 
 
Exigències de foc: R 90 

 
Perfil Exposició Am/V (m-1 ) Espessor   

SHS60.3 Encavallda (4 cares) 340 4000 um 
SHS140.6 Pilar (4 cares) 173 2500 um 
SHS160.6 Pilar (4 cares) 172 2500 um 
SHS180.8 Pilar (4 cares) 130 1100 um 
T100.11 Pilar (3 cares) 140 1300 um 
IPE-100 Biga (3 cares) 330 4000 um 
SHS160.6 Biga (3 cares) 133 1300 um 
UPN-160 Biga (3 cares) 200 3500 um 
Platabanda Biga (3 cares) 67 1000 um 

 
A confirmar pel subministrador de pintura intumescent. 
 

Sistemes de morters 

Els morters són mescles de minerals en forma de fibres o àrids (llana de fibra de roca, guix, perlita, 
vermiculita, etc.) aglomerats amb adhesius hidràulics capaços de ser projectats i adherits sobre un suport. 
La mescla hidratada representa una barrera per al pas de la calor. 
La correcta aplicació és essencial per tal d’assegurar les correctes prestacions del sistema. L’aplicador és el 
responsable directe de la correcta instal·lació del material, i per tant, ha de seguir disciplinadament les 
instruccions donades pel fabricant per a l’aplicació d’aquest.  
 

Perfils metàl·lics  
(Ús Docent – alçada de evacuació < 28 m) 
 
Exigències de foc: R 90 

 
Perfil Exposició Am/V (m-1 ) Espessor   

IPE-200 Biga (3 cares) 235 21 mm 
IPE-360 Biga (3 cares) 165 19 mm 
IPE-400 Biga (3 cares) 150 18 mm 
IPE-450 Biga (3 cares) 145 18 mm 
L120.80.8 Biga (1 cares) 125 17 mm 
SHS120.5 Pilar (4 cares) 207 20 mm 

 
A confirmar pel subministrador de morter. 



Nom de l'Obra: Rehabilitació de la Teneria per a Edifici Docent i Arxiu Comarcal – IGUALADA Data:18/05/16

Expedient: PBX - 2811 - Rh  

 

PBX Centre de Càlcul 
Pàgina 20 

 

Resistència al foc del forjat mixt de xapa grecada col.laborant 

La construcció mixta acer-formigó combina tots els avantatges de resistència d’ambdós materials, i 
proporciona un sistema de construcció industrialitzat i econòmic. 
Aquests avantatges, presents en el disseny i càlcul a temperatura ambient, queden particularment 
potenciats en la verificació de la resistència al foc de l’estructura mixta. El formigó augmenta 
extraordinàriament la massivitat dels elements i proporciona una protecció aïllant tèrmica als elements 
metàl·lics. 
La xapa nervada s’utilitza durant la posada del formigó fresc, i fa la funció d’encofrat. Posteriorment 
col·labora amb el formigó ja pres, mitjançant la connexió mecànica i de fricció. 
Durant l’incendi, la xapa nervada perd una part important de la seva resistència. La solució és utilitzar un 
recobriment de projectat amb sistemes de morter d’alta adherència amb un espessor de 15mm.  
 
 
- Estructura obra de fàbrica 
 

Elements de fàbrica. 
 
Les parets de càrrega són de maó massís, amb un espessor de 150mm a 300mm. Les voltes estan 

formades amb dues peces de maó perforat i reomplertes amb formigó pobre, amb un espessor de 110mm a 
280mm.  

 
Segons la taula F.1. del  CTE-DB-SI: 

 
No es preveu realitzar cap protecció al foc dels elements d'obra de fàbrica, ja que compleixen els 

espessors necessaris i estan revestits amb enguixat o arrebosat. 
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1.2.6 Resistència al sisme 
 

APLICACIÓ DE LA NORMA DE CONSTRUCCIÓ SISMORESISTENT – NCSE-02 

DADES DE L’EDIFICI: 

Municipi: IGUALADA 

Número de plantes sobre rasant: 5 

Tipus d’estructura (1) (4) (5): Murs d’obra de fàbrica / bigues de cantell de formigó / forjat de voltes ceràmiques / biguetes i encavallades formigó. 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONSTRUCCIÓ 

Classificació de 
l’edifici en funció 
de la seva 
importància:  

(Article 1.2.2) 

Moderada  Normal X Especial  

Edificis amb probabilitat 
menyspreable de què la seva 
destrucció per un terratrèmol pugui 
ocasionar víctimes, interrompre un 
servei primari o produir danys 
econòmics significatius a tercers. 

Edificis amb probabilitat 
menyspreable de què la seva 
destrucció per un terratrèmol pugui 
ocasionar víctimes, interrompre un 
servei primari o produir danys 
econòmics significatius a tercers. 

Edificis la destrucció dels quals per un terratrèmol 
pugui interrompre un servei imprescindible o donar 
lloc a efectes catastròfics. En aquest grup s’inclouen 
les construccions que així es considerin en el 
planejament urbanístic i documents públics anàlegs, 
així com en reglamentacions més específiques 

Coeficient de risc,   Coeficient de risc,   

 
Acceleració bàsica ab: (1) (2)  En funció del municipi d’acord a l’annex I de l’NCSE-02                                                          ab / g = 0.04 

(Només en edificis d’importància 
normal o especial i amb ab  0,04g) 

Coeficient del tipus de sòl, C: (3)  

S’adoptarà com a valor de C el valor mig dels 30 primers metres sota la superfície 
obtingut en ponderar els coeficients Ci  de cada estrat del terreny amb el seu gruix 
ei, en metres. 

 

C =
30

e·C ii = 1.15 

Coeficient d’amplificació del terreny, S      

S =  0,92 
Si  · ab �0,1 g  S = C / 1,25 

Si 0,1 g < · ab < 0,4 g  S = 
25,1

C
 + 3,33 · (�· 

g
ab  – 0,1) · (1 – 

25,1

C
) 

Si 0,4 g  . ab  S = 1,0 

Acceleració de càlcul ac: (4) ac / g = S ·  · ab  / g = 0.0368 

 
 

CC RR II TT EE RR II SS   DD ’’ AA PP LL II CC AA CC II ÓÓ   DD EE   LL AA   NN OO RR MM AA   

Edificis d’importància moderada: No cal aplicar l'NCSE-02  

ab < 0,04g No cal aplicar l'NCSE-02      

0,04 g ab < 0,08g 
(2) 

Cal aplicar l'NCSE-02     

Excepció: No és d’aplicació l’NCSE-02  en edificis de normal importància sempre que:  X 

- Es disposi d’una estructura de pòrtics arriostrats (5), amb característiques de resistència i rigidesa similars en 
les dues direccions, per resistir esforços horitzontals en qualsevol direcció i 

 

- No es fonamenti l’edifici sobre terrenys potencialment inestables.  

En cap cas aquesta excepció serà d’aplicació en edificis de més de 7 plantes si l’acceleració sísmica de càlcul ac  0,08g    

ab� 0,08g (1) Cal aplicar l'NCSE-02 sense excepcions  

 

PPeerr  ttaanntt,,    NNOO  CCAALL  AAPPLLIICCAARR  LLAA  NNOORRMMAA  NNCCSSEE--0022  

Notes: 
1) Les edificacions de fàbrica de maó, de blocs de morter, o similars, si 0,08g �ab < 0,12g tindran 4 plantes com a màxim. I si ab� �0,12g en tindran, 

com a màxim, 2. (art. 1.2.3) 
2) Quan ab �0,04g no s’executaran estructures de paredat, tàpia o tova. 
3) Coeficient del terreny C: En funció del tipus de terreny: 

Terreny I  (Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens): C= 1.  
Terreny II  (Roca molt fracturada, sòls granulars densos o cohesius durs): C= 1,3.  
Terreny III  (Sòl granular de compacitat mitja, o sòl cohesiu de consistència ferma o molt ferma): C= 1,6.  
Terreny IV (Sòl granular solt, o sòl cohesiu tou): C= 2. 

4) Les estructures de murs de fàbrica, si 0,08g �ac  0,12g,l’alçada màxima serà de 4 plantes.I si ac >�0,12g l’alçada màxima serà de 2 plantes. (art. 
4.4.1) 

5) En el cas d’estructures de pòrtics és important fer constar si estan ben arriostrats. L’existència d’una capa superior armada, monolítica i enllaçada a 
l’estructura en la totalitat de la superfície de cada planta permet considerar els pòrtics com ben arriostrats entre sí en totes les direccions (d’acord als 
comentaris de l’NCSE-02 C.1.2.3). 



Nom de l'Obra: Rehabilitació de la Teneria per a Edifici Docent i Arxiu Comarcal – IGUALADA Data:18/05/16

Expedient: PBX - 2811 - Rh  

 

PBX Centre de Càlcul 
Pàgina 22 

 

 

2. ANNEX A LA MEMÒRIA 
 

2.1. Càlcul d’estructura 
 

2.1.1. Fonaments 
 
Referència: Pilar Metàl.lic 
Dimensions: 150 x 150 x 60 
Armats: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 
Comprovació Valors Estat 

Tensions sobre el terreny: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

    
 - Tensió mitja en situacions persistents: 

 

 

Màxim: 0.4 MPa 
Calculat: 0.373467 MPa Compleix 

 - Tensió màxima en situacions persistents: 
 

 

Màxim: 0.499918 MPa 
Calculat: 0.377979 MPa Compleix 

Bolcada de la sabata: 
 

Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients 
de seguretat a la bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes 
les combinacions d'equilibri. 

 

 

    
 - En direcció X: 

 

 

Reserva seguretat: 610401.6 % Compleix 
 - En direcció Y: 

 

 

Reserva seguretat: 25009.5 % Compleix 
Flexió en la sabata: 

 

    
 - En direcció X: 

 

 

Moment: 170.93 kN·m Compleix 
 - En direcció Y: 

 

 

Moment: 172.37 kN·m Compleix 
Tallant en la sabata: 

 

    
 - En direcció X: 

 

 

Tallant: 79.26 kN Compleix 
 - En direcció Y: 

 

 

Tallant: 80.15 kN Compleix 

Compressió obliqua en la sabata: 
 

 - Situacions persistents: 
 

 

  Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Màxim: 5000 kN/m² 
Calculat: 2300.6 kN/m² Compleix 

Cantell mínim: 
 

  Article 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínim: 25 cm 
Calculat: 60 cm Compleix 

Espai per ancorar arrencades en fonamentació: 
 

 - P16: 
 

 

 

Mínim: 30 cm 
Calculat: 53 cm Compleix 

Quantia geomètrica mínima: 
 

Article 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínim: 0.0009   
 - Armat inferior direcció X: 

 

 

Calculat: 0.0019 Compleix 
 - Armat inferior direcció Y: 

 

 

Calculat: 0.0019 Compleix 

Quantia mínima necessària per flexió: 
 

Article 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculat: 0.0019   
 - Armat inferior direcció X: 

 

 

Mínim: 0.0012 Compleix 
 - Armat inferior direcció Y: 

 

 

Mínim: 0.0013 Compleix 
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Referència: Pilar Metàl.lic 
Dimensions: 150 x 150 x 60 
Armats: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 
Comprovació Valors Estat 

Diàmetre mínim de les barres: 
 

 - Graella inferior: 
 

 

  Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínim: 12 mm 
Calculat: 12 mm Compleix 

Separació màxima entre barres: 
 

Article 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Màxim: 30 cm   
 - Armat inferior direcció X: 

 

 

Calculat: 10 cm Compleix 
 - Armat inferior direcció Y: 

 

 

Calculat: 10 cm Compleix 

Separació mínima entre barres: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítol 3.16 

 

 

Mínim: 10 cm   
 - Armat inferior direcció X: 

 

 

Calculat: 10 cm Compleix 
 - Armat inferior direcció Y: 

 

 

Calculat: 10 cm Compleix 

Longitud d'ancoratge: 
 

Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim: 18 cm   
 - Armat inf. direcció X cap a dret: 

 

 

Calculat: 26 cm Compleix 
 - Armat inf. direcció X cap a esq: 

 

 

Calculat: 26 cm Compleix 
 - Armat inf. direcció Y cap amunt: 

 

 

Calculat: 26 cm Compleix 
 - Armat inf. direcció Y cap avall: 

 

 

Calculat: 26 cm Compleix 
Longitud mínima de les patilles: 

 

Mínim: 12 cm   
 - Armat inf. direcció X cap a dret: 

 

 

Calculat: 20 cm Compleix 
 - Armat inf. direcció X cap a esq: 

 

 

Calculat: 20 cm Compleix 
 - Armat inf. direcció Y cap amunt: 

 

 

Calculat: 20 cm Compleix 
 - Armat inf. direcció Y cap avall: 

 

 

Calculat: 20 cm Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 

Informació addicional: 
- Sabata de tipus rígid (Article 58.2 de la norma EHE-08) 
- Relació ruptura pèssima (En direcció X): 0.55 
- Relació ruptura pèssima (En direcció Y): 0.56 
- Tallant d'esgotament (En direcció X): 412.12 kN 
- Tallant d'esgotament (En direcció Y): 412.12 kN 
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2.1.2. Estructura 
 

2.1.2.1. IPE-450 

- Fletxes 

Referències: 

Pos.: Valor de la coordenada sobre l'eix 'X' local del grup de fletxa en el punt on es produeix el 
valor pèssim de la fletxa. 
L.: Distància entre dos punts de tall consecutius de la deformada amb la recta que uneix els nusos 
extrems del grup de fletxa. 

  

Fletxes 

Grup 

Fletxa màxima absoluta xy 
Fletxa màxima relativa xy 

Fletxa màxima absoluta xz 
Fletxa màxima relativa xz 

Fletxa activa absoluta xy 
Fletxa activa relativa xy 

Fletxa activa absoluta xz 
Fletxa activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Fletxa 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Fletxa 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Fletxa 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Fletxa 
(mm) 

N273/N268 
0.000 0.00 4.140 20.54 0.000 0.00 4.140 11.17 
- L/(>1000) 4.140 L/403.3 - L/(>1000) 4.140 L/741.4  

  

- Comprovacions E.L.U. (Complert) 

Perfil: IPE 450 
Material: Acer (S275) 

 

Nusos 
Longitud 

(m) 

Característiques mecàniques 

Inicial Final Àrea 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 
N273 N268 8.583 98.80 33740.00 1676.00 66.90 
Notes: 

(1) Inèrcia respecte l'eix indicat 
(2) Moment d'inèrcia a torcio uniforme 

 

  
Vinclament Vinclament lateral 

Pla XY Pla XZ Ala sup. Ala inf. 
 1.00 1.00 0.00 0.00 
LK 8.583 8.583 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notació: 

: Coeficient de vinclament 
LK: Longitud de vinclament (m) 
Cm: Coeficient de moments 
C1: Factor de modificació per al moment crític 

 

  
 

Resistència a flexió eix Y (CTE DB SE-A, Article 6.2.6)  
S'ha de satisfer:          
  

 Ed

c,Rd

M 1
M


 

 

  

  :  0.634  
  

  
Per flexió positiva:          
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx en un 
punt situat a una distància de 4.291 m del nus 
N273, per a la combinació d'accions 
1.35·PP+1.35·Pav.-Cob.-Env.+1.5·S.Us. 
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MEd
+: Moment flector sol·licitant de càlcul 

pèssim.  MEd
+ :  282.66 kN·m 

Per flexió negativa:          
MEd

-: Moment flector sol·licitant de càlcul 
pèssim.  MEd

- :  0.00 kN·m 
El moment flector resistent de càlcul Mc,Rd ve donat 
per:          

pl,y ydW f c,RdM  
 

  
 Mc,Rd :  445.76 kN·m 
  

On:          
Classe: Classe de la secció, segons la 
capacitat de deformació i de 
desenvolupament de la resistència plàstica 
dels elements plans d'una secció a flexió 
simple. 

 Classe :  1   

  

Wpl,y: Mòdul resistent plàstic corresponent 
a la fibra amb major tensió, per a les 
seccions de classe 1 i 2. 

 Wpl,y :  1702.00 cm³ 

  

fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd :  261.90 MPa 
 y M0fydf  

 

      

Essent:       
fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, 
Taula 4.1)  fy :  275.00 MPa 
M0: Coeficient parcial de 
seguretat del material.  M0 :  1.05   

  
  
Resistència a vinclament lateral: (CTE DB SE-A, 
Article 6.3.3.2)          

No procedeix, atès que les longituds de vinclament 
lateral són nul·les.          
 
   

Resistència a tall Z (CTE DB SE-A, Article 6.2.4)  
S'ha de satisfer:          
  

 Ed

c,Rd

V 1
V


 

 

  

  :  0.190  
  

  
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx en un 
punt situat a una distància de 0.151 m del nus N273, 
per a la combinació d'accions 1.35·PP+1.35·Pav.-
Cob.-Env.+1.5·S.Us. 

         

  
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd :  145.73 kN 

  
L'esforç tallant resistent de càlcul Vc,Rd ve donat per:          

  yd
V

f
A

3c,RdV
 

 

  
 Vc,Rd :  768.52 kN 
  

On:          
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Av: Àrea transversal a tallant.  Av :  50.82 cm² 

wh t VA  
 

      

Essent:       
h: Cantell de la secció.  h :  450.00 mm 
tw: Gruix de l'ànima.  tw :  9.40 mm 

  
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd :  261.90 MPa 

 y M0fydf  
 

      

Essent:       
fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, 
Taula 4.1)  fy :  275.00 MPa 
M0: Coeficient parcial de 
seguretat del material.  M0 :  1.05   

   
  

- Comprovacions E.L.U. (Resumit) 

Barra 
COMPROVACIONS (CTE DB SE-A) 

Estat 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N273/N268 N.P.(1) w  w,màx 
Compleix 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 4.291 m 
 = 63.4 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0.151 m 
 = 19.0 

VEd = 0.00 
N.P.(5)  < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8)  = 0.2 x: 0.151 m 

 = 19.0 N.P.(9) COMPLEIX 
 = 63.4 

Notació: 
: Limitació d'esveltesa 
w: Abonyegament de l'ànima induïda per l'ala comprimida 
Nt: Resistència a tracció 
Nc: Resistència a compressió 
MY: Resistència a flexió eix Y 
MZ: Resistència a flexió eix Z 
VZ: Resistència a tall Z 
VY: Resistència a tall Y 
MYVZ: Resistència a moment flector Y i força tallant Z combinats 
MZVY: Resistència a moment flector Z i força tallant Y combinats 
NMYMZ: Resistència a flexió i axial combinats 
NMYMZVYVZ: Resistència a flexió, axial i tallant combinats 
Mt: Resistència a torsió 
MtVZ: Resistència a tallant Z i moment de torsió combinats 
MtVY: Resistència a tallant Y i moment de torsió combinats 
x: Distància a l'origen de la barra 
: Coeficient d'aprofitament (%) 
N.P.: No procedeix 

Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de compressió ni de tracció. 
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció. 
(3) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha axial de compressió. 
(4) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha moment flector. 
(5) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha esforç tallant. 
(6) No hi ha interacció entre moment flector i esforç tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no precedeix. 
(7) No hi ha interacció entre axial i moment flector ni entre moments flectors en ambdues direccions per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix. 
(8) No hi ha interacció entre moment flector, axial i tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix. 
(9) No hi ha interacció entre moment torçor i esforç tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix. 
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2.1.2.2. Sostre Arxiu 
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TRAM A 

DESCRIPCIÓ  
  

Dades de la biga 

 

Geometria 

Dimensions : 40x85 
LLum lliure : 1.0 m 
Recobriment geomètric superior : 3.0 cm 
Recobriment geomètric inferior : 3.0 cm 
Recobriment geomètric lateral : 3.0 cm 

Materials 

Formigó : HA-25, Yc=1.5 
Armadura longitudinal : B 500 S, Ys=1.15 
Armadura transversal : B 500 S, Ys=1.15 

 

 

RESUM DE LES COMPROVACIONS 

Tram 
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estat 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 

B198 - B199 Compleix Compleix '0.993 m' 
 = 72.6 

'0.463 m' 
 = 36.7 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) COMPLEIX 

Notació: 
Disp.: Disposicions relatives a les armadures 
Arm.: Armadura mínima i màxima 
Q: Estat límit d'esgotament davant de tallant (combinacions no sísmiques) 
N,M: Estat límit d'esgotament enfront de sol·licitacions normals (combinacions no sísmiques) 
Tc: Estat límit d'esgotament per torsió. Compressió obliqua. 
Tst: Estat límit d'esgotament per torsió. Tracció a l'ànima. 
Tsl: Estat límit d'esgotament per torsió. Tracció a les armadures longitudinals. 
TNMx: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i esforços normals. Flexió al voltant de l'eix X. 
TVx: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix X. Compressió obliqua 
TVy: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix Y. Compressió obliqua 
TVXst: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix X. Tracció a l'ànima. 
TVYst: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix Y. Tracció a l'ànima. 
T,Geom.: Estat límit d'esgotament per torsió. Relació entre les dimensions de la secció. 
T,Disp.sl: Estat límit d'esgotament per torsió. Separació entre les barres de l'armadura longitudinal. 
T,Disp.st: Estat límit d'esgotament per torsió. Separació entre les barres de l'armadura transversal. 
x: Distància a l'origen de la barra 
: Coeficient d'aprofitament (%) 
N.P.: No procedeix 

Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació de l'estat límit d'esgotament per torsió no procedeix, ja que no hi ha moment torçor. 
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha interacció entre torsió i esforços normals. 

Errors: 
(1) No compleix: 'Disposicions relatives a les armadures' (Armat longitudinal) 

 

Biga 

Sobrecàrrega 
(Característica) 

fi,Q  fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 

A termini infinit 
(Quasipermanent) 

fT,max  fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 

Activa 
(Característica) 

fA,max  fA,lim 
fA,lim= L/400 

Estat 

B198 - B199 fi,Q: 0.79 mm 
fi,Q,lim: 11.49 mm 

fT,max: 1.33 mm 
fT,lim: 13.41 mm 

fA,max: 1.81 mm 
fA,lim: 10.06 mm COMPLEIX 
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TRAM B 

DESCRIPCIÓ  
Dades de la biga 

 

Geometria 

Dimensions : 40x85 
LLum lliure : 6.4 m 
Recobriment geomètric superior : 3.0 cm 
Recobriment geomètric inferior : 3.0 cm 
Recobriment geomètric lateral : 3.0 cm 

Materials 

Formigó : HA-25, Yc=1.5 
Armadura longitudinal : B 500 S, Ys=1.15 
Armadura transversal : B 500 S, Ys=1.15 

 

  

RESUM DE LES COMPROVACIONS 

Tram 
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estat 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Vib. 

B53 - B124 Compleix '0.000 m' 
Compleix 

'0.000 m' 
 = 70.9 

'B53' 
 = 90.6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 

Notació: 
Disp.: Disposicions relatives a les armadures 
Arm.: Armadura mínima i màxima 
Q: Estat límit d'esgotament davant de tallant (combinacions no sísmiques) 
N,M: Estat límit d'esgotament enfront de sol·licitacions normals (combinacions no sísmiques) 
Tc: Estat límit d'esgotament per torsió. Compressió obliqua. 
Tst: Estat límit d'esgotament per torsió. Tracció a l'ànima. 
Tsl: Estat límit d'esgotament per torsió. Tracció a les armadures longitudinals. 
TNMx: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i esforços normals. Flexió al voltant de l'eix X. 
TVx: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix X. Compressió obliqua 
TVy: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix Y. Compressió obliqua 
TVXst: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix X. Tracció a l'ànima. 
TVYst: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix Y. Tracció a l'ànima. 
T,Geom.: Estat límit d'esgotament per torsió. Relació entre les dimensions de la secció. 
T,Disp.sl: Estat límit d'esgotament per torsió. Separació entre les barres de l'armadura longitudinal. 
T,Disp.st: Estat límit d'esgotament per torsió. Separació entre les barres de l'armadura transversal. 
Vib.: Separació necessària per introduir el vibrador 
x: Distància a l'origen de la barra 
: Coeficient d'aprofitament (%) 
N.P.: No procedeix 

Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació de l'estat límit d'esgotament per torsió no procedeix, ja que no hi ha moment torçor. 
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha interacció entre torsió i esforços normals. 

Errors: 
(1) No compleix: 'Disposicions relatives a les armadures' (Armat longitudinal) 
(2) La separació lliure màxima disponible entre barres longitudinals (0.00 mm) és inferior a la necessària per a la introducció del vibrador (20.00 mm). 

 
 

Biga 

Sobrecàrrega 
(Característica) 

fi,Q  fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 

A termini infinit 
(Quasipermanent) 

fT,max  fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 

Activa 
(Característica) 

fA,max  fA,lim 
fA,lim= L/400 

Estat 

B53 - B124 fi,Q: 2.94 mm 
fi,Q,lim: 19.67 mm 

fT,max: 6.27 mm 
fT,lim: 22.94 mm 

fA,max: 7.82 mm 
fA,lim: 17.21 mm COMPLEIX 
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 2.1.2.3. Sanitari - Badalot 
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 2.1.2.4. Jàssera Coberta 25x50 
 

DESCRIPCIÓ 

Dades de la biga 

 

Geometria 

Dimensions : 25x50 
LLum lliure : 5.8 m 
Recobriment geomètric superior : 3.0 cm 
Recobriment geomètric inferior : 3.0 cm 
Recobriment geomètric lateral : 3.0 cm 

Materials 

Formigó : HA-25, Yc=1.5 
Armadura longitudinal : B 500 S, Ys=1.15 
Armadura transversal : B 500 S, Ys=1.15  

  

RESUM DE LES COMPROVACIONS 

Tram 
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estat 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 

B27 - B28 Compleix Compleix '5.333 m' 
 = 53.0 

'2.551 m' 
 = 44.2 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) COMPLEIX 

Notació: 
Disp.: Disposicions relatives a les armadures 
Arm.: Armadura mínima i màxima 
Q: Estat límit d'esgotament davant de tallant (combinacions no sísmiques) 
N,M: Estat límit d'esgotament enfront de sol·licitacions normals (combinacions no sísmiques) 
Tc: Estat límit d'esgotament per torsió. Compressió obliqua. 
Tst: Estat límit d'esgotament per torsió. Tracció a l'ànima. 
Tsl: Estat límit d'esgotament per torsió. Tracció a les armadures longitudinals. 
TNMx: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i esforços normals. Flexió al voltant de l'eix X. 
TVx: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix X. Compressió obliqua 
TVy: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix Y. Compressió obliqua 
TVXst: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix X. Tracció a l'ànima. 
TVYst: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix Y. Tracció a l'ànima. 
T,Geom.: Estat límit d'esgotament per torsió. Relació entre les dimensions de la secció. 
T,Disp.sl: Estat límit d'esgotament per torsió. Separació entre les barres de l'armadura longitudinal. 
T,Disp.st: Estat límit d'esgotament per torsió. Separació entre les barres de l'armadura transversal. 
x: Distància a l'origen de la barra 
: Coeficient d'aprofitament (%) 
N.P.: No procedeix 

Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació de l'estat límit d'esgotament per torsió no procedeix, ja que no hi ha moment torçor. 
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha interacció entre torsió i esforços normals.  

  

Biga 

Sobrecàrrega 
(Característica) 

fi,Q  fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 

A termini infinit 
(Quasipermanent) 

fT,max  fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 

Activa 
(Característica) 

fA,max  fA,lim 
fA,lim= L/400 

Estat 

B27 - B28 fi,Q: 3.19 mm 
fi,Q,lim: 16.55 mm 

fT,max: 11.71 mm 
fT,lim: 19.30 mm 

fA,max: 12.31 mm 
fA,lim: 14.48 mm COMPLEIX 
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 2.1.2.5. Marquesina 
 

 
 

Barra 
COMPROVACIONS (CTE DB SE-A) 

Estat 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N23/N53   2.0 
Compleix 

w  w,màx 

Compleix 
NEd = 0.00 

N.P.(1) 
 < 0.1 x: 0.08 m 

 = 26.8 
x: 0.08 m 
 = 0.4 

x: 0.08 m 
 = 4.3  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0.08 m 

 = 27.2  < 0.1  = 5.2 x: 0.08 m 
 = 3.9  = 0.1 COMPLEIX 

 = 27.2 
Notació: 

: Limitació d'esveltesa 
w: Abonyegament de l'ànima induïda per l'ala comprimida 
Nt: Resistència a tracció 
Nc: Resistència a compressió 
MY: Resistència a flexió eix Y 
MZ: Resistència a flexió eix Z 
VZ: Resistència a tall Z 
VY: Resistència a tall Y 
MYVZ: Resistència a moment flector Y i força tallant Z combinats 
MZVY: Resistència a moment flector Z i força tallant Y combinats 
NMYMZ: Resistència a flexió i axial combinats 
NMYMZVYVZ: Resistència a flexió, axial i tallant combinats 
Mt: Resistència a torsió 
MtVZ: Resistència a tallant Z i moment de torsió combinats 
MtVY: Resistència a tallant Y i moment de torsió combinats 
x: Distància a l'origen de la barra 

Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció. 
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3. Criteris Constructius  

  
 3.1 Estructurals 
 
  Resistència i alçades de forjats 
  Façanes 
  Cobertes 
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  Fusteria interna 
  Aïllaments 
  Paviments 
 
 

14 



Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 
Direcció General d’Arxius, Biblioteques, 
Museus i Patrimoni 
Subdirecció General d’Arxius i Museus 

 

Portaferrissa, 1 (Palau Moja) 
08002 Barcelona 
Telèfon 933 162 740 
Fax 933 162 741   

3

3.2 Instal·lacions 
 
  Energia 
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  Subministrament d’aigües 
  Evacuació d’aigües 
  Mesures de seguretat 
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1. SITUACIÓ ACTUAL. 
 
L’Arxiu Comarcal de l’Anoia (ACAN) va ser creat per conveni subscrit entre el 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 
d’Igualada, el mes de setembre de 1982. L’any 1986 es van inaugurar les 
instal·lacions de l’actual emplaçament, a l’edifici conegut com Casa Valls, o Cal 
Maco, tot integrant-se a la Xarxa d’Arxius Comarcals de la Generalitat de 
Catalunya. Des de l’any 1990 és gestionat pel Consell Comarcal de l’Anoia. 
 
L’Arxiu Comarcal de l’Anoia està ubicat a la plaça de la Creu, núm. 18, 1r i 2n 
pis i golfes.  
 
L’edifici de Cal Maco, ocupa també la primera planta de l’edifici, propietat de 
l’Ajuntament d’Igualada. Amb el vist-i-plau de l’Ajuntament, i un cop 
rehabilitada, s’hi ha col·locat la documentació municipal semiactiva, la 
documentació de l’administració general de la Generalitat de Catalunya 
(departament d’Agricultura i d’Economia i Finances) i altres fons de escassa 
consulta, o bé fons que encara s’han de classificar i inventariar. Aquesta planta 
té una superfície construïda de 274, 67 m2, i 500 ml prestatgeries fixes. A més 
amb un espai no utilitzable, ja que hi ha una claraboia d’uns 40 m2.  
 
La segona planta, té una superfície construïda de 295,25 m2, dels quals 112,21 
són sala de dipòsit amb una capacitat de 621 metres lineals de prestatgeries 
compactes. A la sala adjunta, on s’han instal·lat els fons d’imatges , té una 
superfícies de 38 m2, amb un total de 35 metres lineals de prestatgeries 
mòbils, on s’hi conserven més de 250.000 documents fotogràfics (positius i 
negatius), 380 unitats de documents de cinema, i 55 ml, amb un total de 500 
llibres i revistes especialitzades en fotografia i cinema. La resta de la superfície 
està destinada a serveis públics (despatx direcció, sala consulta i lavabos). A 
més hi ha 95 ml de prestatges fixes en els passadissos. 
 
La tercera planta té una superfície construïda de 295,25 m2. Tota la planta està 
destinada a sala de dipòsit amb un total de 1800 metres lineals aproximats. A 
més hi ha 80 ml de prestatges fixes (en els passadissos) 
 
Els fons documentals, públics i privats, abasten continguts molt diversos i 
poden incloure qualsevol tipus de document (textuals, gràfics o audiovisuals) i 
presentar-se sobre qualsevol suport, pergamí, paper, electrònic. Els fons més 
rellevants són: el fons de municipal de l’Ajuntament d’Igualada (1339-2000), el 
districte notarial d’Igualada (1290-1981), l’Ofici i Comptadoria d’Hipoteques 
(1760-1862), fons d’institucions, associacions i comercials i d’empreses. També 
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hem de destacar els fons musicals, els fons de so i d’imatges, l’Arxiu Fotogràfic 
Municipal d’Igualada (1870-2014). 
 
 
Capacitat de prestatgeries i compactes actuals (metres lineals) 
 
 

Volums en metres lineals Arxiu Comarcal Edifici  
Ig-Nova- Amelior TOTAL 

Prestatgeries existents 3.191 300 a terra sense 
prestatgeries 3.191 

Prestatgeries ocupades 3.191 300 a terra sense 
prestatgeries 3.191 

Prestatgeries disponibles 0 0 0 

 
Per tant, l’ocupació és del 100%. Amb tot, aquesta ocupació no és real, ja que 
molta documentació no compleix els requisits demanats per a la seva 
conservació (grans formats, plànols, cartells que s’han disposat de manera 
incorrecte per manca d’espai). Si s’hagués de considerar una distribució 
correcta dels documents, probablement, estaríem fixant l’ocupació actual en un 
120 %, com a mínim.  
  
 
Capacitat actual per dipòsits (metres lineals) 
 
 

Planta / Dipòsits 
Metres 

quadrats 
útils 

Armaris 
Compactes 

Prestatgeries 
fixes 

TOTAL ml 
documentació

1a Planta.  224 --- 500 500 

2a Planta. Dipòsit A. 192 621 95 716 

2a Planta. Dipòsit B. 38 35 60 95 

3a Planta. 236 1800 80 1866 

Ig - Nova 40   300 

TOTAL 730 m2 3.191 ml 3.477 ml 
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Per tal de gestionar aquesta situació cal fer una actuació d’ampliació i aplicar 
polítiques d’eliminació basades en l’aplicació de les taules d’avaluació 
documental (aquesta tria i avaluació ja es duu a terme regularment, i 
actualment no es pot reduir gaire més).  
 
 
Ingressos 2001-2012 (metres lineals)     
 
 

 
 
 
A la pràctica, durant aquests darrers anys, l´ACAN ha estat un arxiu tancat a 
nous ingressos a causa de la saturació dels seus dipòsits documentals. No s’ha 
pogut absorbir la producció documental de diverses administracions ni entitats i 
només s’han pogut acceptar donacions poc voluminoses.  
 
L’any 2007 de forma supletòria es va adequar de l’edifici Amelior, incrementant 
la capacitat dels dipòsits documentals, però només per a fons, fins ara de gran 
volum, com Cal Carner. L’any 2012 les condicions de l’Amelior semblen del tot 
improcedents i al 2013 s’han extret prestatgeries deixant la documentació al 
terra, cosa que impossibilita la consideració de dipòsit documental. 
 
Per tant, si s’ha de considerar l’espai de l’Amelior com dipòsit auxiliar caldria 
posar prestatgeries i condicionar alguns sistemes de seguretat anti intrusió i 
anti incendis.  
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Ingressos previstos i pendents d’ingressar per manca d’espai 
 

ARXIU TOTAL (ml) 

Arxiu Comarcal   

Arxius d’Ajuntaments de l’Anoia 500 

Departament Finances. Oficina Liquidadora 10 

Consell Comarcal de l’Anoia 200 
Empreses ( és molt variable, ja que de moment no hem pogut 

veure la documentació) ex. Cooperativa Unicoopcultural 300 

Associacions, personals ...    15 

 Col·leccions (cartells, imatges, impresos ...). 2000 u. 1,5 

TOTAL 1.026,5 
 
Ingressos previstos pels pròxims 20 anys  
 

ARXIU TOTAL  aprox. 1 
any(ml) 20 anys 

Arxiu Comarcal   

Arxius d’Ajuntament d’Igualada 20 400 

Ajuntaments de la comarca 10 200 

Departament Finances. Oficina Liquidadora 10 200 

Departament Agricultura 5 100 

Departament de Justicia 5 100 

Notaris 5 100 

Consell Comarcal de l’Anoia 8 160 
Empreses ( és molt variable, ja que de moment no 
hem pogut veure la documentació) 50 1000 

Associacions, personals ... 15 300 

Col·leccions (cartells, imatges, impresos ...). 2000 u. 1 20 

TOTAL 129 2.560 
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Usuaris 1991-2012 
 
 

 
 
 
El número d’usuaris presencials a les instal·lacions de l’arxiu comarcal de 
l’Anoia segueix una línia de manteniment, però amb tendència creixent tot i la 
incorporació a Internet de continguts digitals.  
 
La localització de l’edifici de Cal Maco, al centre d’Igualada, facilitat de forma 
considerable aquesta necessària proximitat, aspecte que no s’hauria de perdre 
i entenem que és un element estratègic per garantir la proximitat de l’arxiu amb 
els ciutadans que identifiquen aquest espai amb l’arxiu. 
 
Tanmateix, l’actual sala de consulta no reuneix les condicions per assolir els 
objectius mínims de qualitat en el servei de consulta als ciutadans. Aquest 
espai està per sota dels requeriments de metres quadrats per usuari i també 
s’ha d’utilitzar per realitzar tasques pròpies de l’arxiu que no disposa d’una sala 
de treball adequada.  
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2. CRITERIS GENERALS PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU 
ARXIU COMARCAL DE L’ANOIA.  
 
Abans de concretar els aspectes tècnics s’ha de considerar les següents 
indicacions: 
 

 Utilitzar materials i processos constructius que garanteixin la bona 
durabilitat de l’edifici, les seves instal·lacions i els seus espais i facilitin el 
seu manteniment i la seva conservació. 

 
 Preveure des del projecte els elements necessaris pel manteniment, 

neteja i conservació de l’edifici i les seves parts. 
 

 Complir el conjunt de legislacions d’obligat compliment de tots els àmbits 
legislatius (Unió Europea, estatal, autonòmica, municipal, sectorial,...). 

 
 Emplaçament de l’edifici en zones sense riscos (rieres, inundacions, 

terrenys de replè, terrenys contaminats,....). 
 

 Bona comunicació dins del teixit urbà; disponibilitat de xarxes de 
transport públic per accedir els ciutadans a l’arxiu. 

 
 Preveure l’accessibilitat de tot l’edifici i del seu entorn proper. 

 
 Considerar la proximitat, interrelació i complementarietat amb altres 

equipaments culturals. 
 

 Per tal de garantir la durabilitat de l’equipament, així com la seva 
seguretat i òptimes prestacions de servei, no es permet la construcció 
d’aparcaments soterrats als arxius comarcals. 

 
Localització 
 
L’edifici de Cal Maco es troba situat a la plaça de la Creu, núm. 18 d’Igualada. 
La plaça és al nucli antic de la ciutat encara que fora del què havien estat les 
muralles medievals. És l’edifici més noble de la plaça, construït el 1914 seguint 
les tendències modernistes o post modernistes, amb la tribuna exterior que el 
fa fàcilment identificable.  
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Imatge 
 
Ha de ser un edifici singular amb una imatge fàcilment identificable com a 
edifici públic, ja que es tracta d’una institució que custodia i posa a disposició 
dels interessats el patrimoni documental de la comarca, també és una de les 
institucions dipositàries de la memòria històrica del municipi i la comarca. 
També haurà d’estar en consonància amb l’entorn ja que es preveu que estarà 
situat al costat d’una plaça.  
 

 Edifici atractiu i fàcilment identificable. Organització de l’accés que 
convidi a entrar i vestíbul acollidor. 

 
 Relació directa amb l’exterior de les activitats. 

 
 Organització dels forats de façana que permeti una relació visual entre 

l’interior i l’exterior de l’edifici amb la voluntat d’oferir a l’exterior una 
imatge d’activitats més atractives, com exposicions que es fan a interior. 

 
Flexibilitat 
 

 Edifici que s’adapti al pas del temps, tant pel què fa als requeriments 
tècnics com a les possibles demandes d’ampliació (de dipòsits, de sales 
de consulta, de tractament,..) i/o de redistribució. 

 
 Camps a considerar: estructura i sistemes constructius, organització de 

les circulacions i dels espais, instal·lacions i mobiliari. 
 

 Agrupar els sanitaris i els nuclis de comunicació vertical per alliberar la 
resta d’espais d’aquesta funció. 

 
Compacitat 
 

 Cercar l’equilibri entre el volum interior i les façanes i cobertes 
converteixen l’edifici, “a priori”,  en una construcció més econòmica. 

 
 La disminució dels elements en contacte amb l’exterior disminueix la 

pèrdua tèrmica, amb el corresponent estalvi energètic. 
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Accessibilitat 
 

 Preveure l’accessibilitat externa i interna de l’edifici. Per tots els usuaris i 
adequar els accessos a discapacitats.  

 
 Claredat de circulacions. Preveure uns circuits de circulació interna clars 

tant per als usuaris com per al personal que treballa a l’arxiu  
 

 Preferible edifici situat a nivell del carrer, amb l’accés relacionat amb els 
eixos d’aproximació a l’edifici. 

 
Possibilitat d’ampliació 
 

 Cal triar un emplaçament que permeti la possible ampliació futura de 
l’equipament. 

 
 Cal triar els sistemes constructius en funció d’aquesta possibilitat: 

 
- Materials (exteriors i interiors): han de permetre una fàcil 

ampliació. 
- Estructura: si és previst que creixi en alçada, caldrà dimensionar-

la adequadament; si creix horitzontalment convé optar per una 
solució modular. 

 
 Les instal·lacions pròpies de l’edifici com les específiques de l’activitat 
hauran de ser ampliables. Aquesta característica afectarà principalment 
la dimensió i l’accessibilitat des passos d’instal·lacions i de les 
centralitzacions. 

 
Organització 
 

  Respectar les relacions entre les àrees que s’especifiquen en el 
programa funcional. 

 
  Cal que les escales i els ascensors siguin identificables pels usuaris. 

 
  Diferenciació clara dels espais d’ús públic dels interns. 

 
  Localització dels sanitaris: accessibilitat des de tots els espais, 
principalment des de les zones que poden tenir un ús i un horari 
independents de la resta de l’edifici. 
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 Organització de les plantes en funció de l’especificitat de les activitats: 
zona d’ús públic a planta baixa; d’ús intern a plantes superiors, per 
exemple. 
 

 
 
 Senyalització 

 
 La informació ha de ser clara per a tot tipus de públic. 

 
 Tipus: 

- Urbana: indicadors emplaçats en la trama urbana per localitzar 
l’equipament. 
 
- Exterior de l’edifici: identificació de l’edifici, indicadors de l’horari, 
aparcaments, accés de serveis,.... 
 
- Interior de l’edifici: indicacions que orienten als usuaris cap a les 
diferents àrees i serveis: sanitaris, comunicacions verticals, 
recorreguts i  sortides d’emergència, locals amb pas restringit,..., 
 

Sostenibilitat 
 

 Temps estimable de vida útil de l’edifici: 
 

Element Vida útil 
Del cos de l’edifici Com a mínim 100 anys 

Estructura portant Tant com l’edifici 

Elements bàsics de la façana Tant com l’edifici 

Elements més febles de la façana De 25 a 50 anys 

Instal·lacions De 10 a 25 anys 

Teles impermeables de les cobertes De 10 a 15 anys 

Pintura i vernissos De 5 a 10 anys 

 
 Criteris de Sostenibilitat: 
 

- Utilització de materials de baix impacte ambiental. 
 
- Utilització de sistemes passius de control ambiental adaptats a cada 
espai en concret.  



Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 
Direcció General d’Arxius, Biblioteques, 
Museus i Patrimoni 
Subdirecció General d’Arxius i Museus 

 

Portaferrissa, 1 (Palau Moja) 
08002 Barcelona 
Telèfon 933 162 740 
Fax 933 162 741   

13

 
- Relació equilibrada d’obertures exteriors i paraments massissos a 
les façanes per afavorir l’estalvi energètic. 
 
- Disseny de l’edifici que no requereixi gaires hores d’il·luminació 
artificial i de climatització per mantenir un ambient uniforme i constant. 
- Tenir present els índexs d’humitat propis del clima d’Igualada per 
definir el sistema constructiu i les instal·lacions. 
 
- Considerar el comportament tèrmic global de l’edifici. 
 
- Estudiar el control energètic de l’edifici, tant amb sistemes passius 
com actius de gestió de l’energia.  
 
- Trobar l’equilibri entre l’experiència real dels materials i sistemes 
constructius a llarg termini i l’experimentació ràpida al laboratori. 

 
Manteniment 
 

 Elaboració d’un programa de manteniment adequat a l’edifici. 
 

 Previsió del sistema de neteja de les finestres. 
 
Mesures d’estalvi energètic: 

 
 Edifici ben aïllat. 

 
 Sistemes de control de l’exposició solar elevada (si cal) . 

 
 On sigui possible:  

 
- Incorporació d’energies renovables. 
- Tècniques naturals de refrigeració / ventilació 
- Il·luminació natural. 
 

 Il·luminació artificial de baix consum. 
 

 Instal·lació d’aigua calenta en els espais estrictament necessaris. 
 

 Sistemes d’estalvi del consum d’aigua (temporitzadors a aixetes serveis 
sanitaris, mecanismes de doble descàrrega als vàters,..) 
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3. CRITERIS CONSTRUCTIUS 
 
3.1 Estructurals 
 
Resistència i alçades dels forjats 
 

 Cal preveure una sobrecàrrega d’us uniforme a tots els forjats 
(diferenciats entre els dipòsits i la resta d’àrees) per facilitar la flexibilitat 
d’usos futura. 

 
 Els forjats dels dipòsits han de poder suportar una sobrecàrrega de 

1.500 Kg/m
2 i preparats amb els gruixos i reforços necessaris per 

ancorar-hi armaris compactats 
 

 La llum entre forjats i/o elements estructurals sobresortints ha de ser, 
com a mínim, de 3,00 m. 

 
Façanes 
 

 Finestres amb doble vidre aïllant. 
 

 Les façanes dels dipòsits han de tenir obertures petites. 
 

 A la planta baixa, les obertures i finestres estaran protegides amb reixes 
o vidres de seguretat. 

 
Cobertes 
 

 S’hauran de adequar a les condicions climàtiques d’Igualada. 
 

 Han de ser de fàcil manteniment i garantir les funcions correctes de 
revestiment, protecció i evacuació de l’aigua. 

 
 Han de disposar de l’aïllament tèrmic i acústic establert a la normativa 

vigent. 
 
Comunicacions verticals 
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 Cal agrupar els nuclis de comunicació vertical per alliberar la resta 
d’espais d’aquesta funció. 

 
Divisions interiors 
 

 Per facilitar la flexibilitat i bon servei, cal utilitzar els següents sistemes 
constructius: 

 
- parets d’obra: reduïdes al mínim i concentrades als llocs inamovibles 
de circulació (escales, ascensors), serveis (sanitaris i passos 
d’instal·lacions) i funcionals (dipòsits). 

 
- no estructurals, amb sistemes constructius que facilitin el 
desmuntatge  

 
Fusteria interna 
 

 Ha de ser resistent a l’impacte. 
 

 Les portes interiors de l’arxiu han de tenir dispositiu d'accionament amb 
clau. 

 
 Tots els panys de les portes de l’arxiu han de poder ser oberts amb una 

clau mestra. 
 
Aïllaments 
 

 S’ha de garantir que la construcció ha d’estar aïllada acústica i 
tèrmicament, i ha de ser hidròfuga i ignífuga d’acord amb allò que 
estableixen  les normatives vigents en la matèria.  

 
 S’han d’evitar els ponts tèrmics i qualsevol tipus d’humitat (capil·laritat, 

condensacions, infiltracions, ...) fent les proteccions i previsions 
necessàries. 

  
Paviments 
 

 Han de ser resistents a l’abrasió, no inflamables i de fàcil manteniment. 
 

 A la sala de consulta i als despatxos han de ser,  a més,  càlids i fets 
amb materials nobles: parquets, fusta, ceràmica, marbres, etc. 

 
 En els dipòsits seran especialment resistents al foc i de fàcil neteja. En 

aquest cas el terratzo abrillantat és el material que més bons resultats 
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dóna.    
 

 A les rampes d’accés o interiors els paviments han de ser antilliscants. 
3.2 Instal·lacions 
 
Energia 
 

 L'energia primària a utilitzar seran preferentment el gas canalitzat o bé  
el gas-oil per a la calefacció i l'electricitat per a la refrigeració. 

 
 Les conduccions energètiques es faran amb instal·lacions vistes.  

 
 Han de complir totes les normes i reglaments oficials d’instal·lació. 

 
Electricitat 
 

 Les conduccions elèctriques han d’estar protegides amb tubs de 
seguretat. 

 
 La instal·lació elèctrica en els dipòsits serà vista, i els endolls seran de 

seguretat en totes les sales. 
 

 La instal·lació elèctrica complirà el reglament electrotècnic de baixa 
tensió. 

 
 Cal que el disseny de la instal·lació garanteixi la potència elèctrica 

necessària per cobrir les necessitats globals de l’edifici. 
 
Enllumenat 
 

 La il·luminació interior de l'arxiu es farà mitjançant equips de 
fluorescència, amb els mínims raigs ultravioleta. 

 
 Disposarà d’enllumenat d'emergència. 

 
 Interruptors protegits a l'entrada de cada dipòsit. 

 
 Disposarà d’un interruptor general i dels mecanismes de control i 

protecció establerts en la normativa. 
 
Luminescència: nivells de lux per cada espai  
 

 Sala de consulta i despatxos: 500 lux. Preveure també una il·luminació 
específica en els punts de consulta amb làmpades de sobre- taula.  
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 Zones més fosques en cabines de consulta de microfilms o làmpades 

infraroig. 
 Sales de treball: 500 lux. 

 
 Dipòsits documentals: 250 lux. 

 
 Passadissos: 150 lux. 

 
Tractament de l’aire – climatització i ventilació 
 

 Cal preveure el tractament de l’aire: 
 

1. per arribar als nivells de confort a les zones de treball i espais  d’ús 
públic. 

 
2. per a la conservació de la documentació als dipòsits. 
 

Caldrà tenir en compte les característiques de l’edifici i preveure el seu 
comportament a l’hivern i a l’estiu sense cap control climàtic per tal de buscar 
un sistema adient que reguli les diferències entre el clima propi i el nivell de 
confort per als espais de treball i d’ús públic així com el nivell òptim per a la 
conservació i preservació dels documents custodiats en els dipòsits. 

 
Instal·lació d’aire condicionat a l’estiu i calefacció amb gas a l’hivern per a les 
zones de treball i les d’accés públic.  

 
És molt important tenir en compte que els dipòsits han de tenir una bona 
entrada d’aire net i ventilació creuada. 
 
Paràmetres: Temperatura de l’aire 

  Humitat relativa 
  Renovació de l’aire 
  Pol·lució, pols i contaminació  

 
Entenem  per ventilació creuada d’una unitat d’ocupació, la ventilació establerta 
entre una façana i la seva oposada o entre una façana i un pati . En cas que 
per les característiques de l’edifici aquest tipus de ventilació no es pugui 
aconseguir una circulació natural de l’aire, es pot realitzar de manera mecànica 
col·locant un ventilador/extractor i un conducte vertical o bé un conducte 
d’aspiració estàtica o forçada amb el seu corresponent barret a l’extrem oposat 
a la façana principal, és important tenir en compte que cal que en les entrades i 
sortides de l’aire hi han d’haver els filtres corresponents. 
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Amb aquests sistemes de ventilació s’aconsegueix, sense cap tractament de 
l’aire,  una renovació òptima i constant d’aquest aire, una reducció d’accés 
d’humitat  i una relativa refrigeració del dipòsit a l’estiu (2/3 graus).   
 
 
 

Sala de consulta Temperatura 17º-27ºC (segons RD 486/1997)  
Humitat 45-65%. 
Ventilació natural. 

  
Dipòsits 
documentals 
ordinaris 

Temperatura 15º-21ºC.  
Humitat 45-65%.  
Control climàtic mitjançant isolament tèrmic i bona circulació d'aire. 
Nivells adequats que evitin la proliferació de fongs.  Filtres a les 
entrades d’aire de la climatització i a les preses d’aire exterior. A les 
entrades i sortides d’aire dels dipòsits s’aconsella filtres d’alta 
seguretat (HEPA) 

Despatxos i sales 
de treball 

Temperatura 17º-27ºC (segons RD 486/1997)  
Humitat 45-65%. 
Ventilació natural. Renovació d’aire: 30 m3 persona/hora (mínim 
segons RD 486/1997) 

Dipòsits per a 
suports especials 

Temperatura 10º-18ºC.  
Humitat 40-50%. 
 

Condicions 
ambientals per als 
diferents suports  

Temperatura ambient    Oscil·lació   Humitat relativa    Oscil·lació 
          (ºC)                                                       (%) 

Paper 
Pergamí 
Vinil 
Foto B/N 
Foto COLOR 
Pel·lícula  B/N 
Pel·lícula COLOR 
Sup. magnètics: 
dades,àudio,vídeo 
Òptics 

De 16 a 20   (òptim18)     +-1                  De 30 a 50          +-5 
De 2 a 18                         1ºh                  De 50 a 60           3%h 
Menys de 21                                               50 
De 16 a 20   (òptim 18)    +-2                  De 30 a 35 
De 2 a 4                                                   De 30 a 45 
De 16 a 20   (òptim 18)    +-2                  De 30 a 40 
De 2 a 4                           +-2                  De 25 a 35 
  
 De 17 a 20                                             De 20 a 30 
 De 16 a 20            ?*                             De 35 a 45 
                 

Microformes De 18 a 20             +-2                           De 30 a 40 
Miroformes 
Seguretat 

10                                                           De 30 a 40 

Nitrats 10                                                           De 30 a 40 
 
* Dades annex de UNE 54110:2000. Informació i documentació. Requisits en l’emmagatzemament de 
documents para materials d’arxius i biblioteques.  
*     Sobre els discos òptics la norma no dona dades. 
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Subministrament d'aigües 
 

 Imprescindible garantir la pressió i el cabal suficients en la xarxa d'aigua. 
 

 Evitar els sistemes d’extinció d’incendis per aigua als dipòsits ja que 
malmeten la documentació, utilitzar els nous sistemes de gasos. 

Evacuació  d'aigües 
 

 Recollida suficient i garantida de les aigües pluvials i de les negres. 
 

 No hi ha d’haver baixants (d'aigües brutes o netes), ni cap mena de 
conducció d'aigua per dins els dipòsits. 

 
 Preveure, si és possible, la construcció d’un sistema separatiu d’aigües. 

 
Mesures de seguretat 
 

 Cal prioritzar tots els elements de prevenció per sobre els d’actuació 
directa.  

 

Protecció contra: 
Vandalisme, robatori, foc, aigua (filtracions i/o inundacions, 
humitats), etc. 
Connexió a central d’alarmes.  

  

Protecció contra foc i 
aigua 

Instal·lació de sistema de detecció i extinció d'incendis; 
detectors de fums, polsadors d'alarma, extintors, mànegues, 
portes tallafoc. 
Senyalització interior d’extintors i mànegues 
Connexió a central d’alarmes. 

  

Protecció 
antiintrusisme 

Detecció contra la intrusió, que complementi les mesures de 
seguretat físiques (reixes, portes metàl·liques, vidres de 
seguretat). 
Si cal, instal·lació de càmeres de vigilància en els llocs no 
visibles 
Connexió a central d’alarmes 

  
 Enllumenat d'emergència i de senyalització interior 

 
Sistemes d’extinció d’incendis 
 

 La normativa aconsella per arxius el FM 200, anomenat gas net pel fet 
que s'ha demostrat i certificat que és un agent completament inocu que 
dona els millors nivells de seguretat per al medi ambient,  les persones,  
la documentació que es custodia i els equipaments. El sistema és dual 
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(automàtic i manual) i el gas caduca periòdicament i s'ha d'anar canviant 
cada x anys. Com alternativa per qüestions d’estalvi econòmic 
s’instal·laran detectors i extintors de CO2. 

 
 

4. DIMENSIONAMENT, ORGANIGRAMA I PREVISIÓ D’ESPAIS 
 
Dimensionament. Considerant els arguments i dades exposades, i valorant 
que actualment els dipòsits de Cal Maco estan pràcticament al 100% i l’espai 
de suport ‘Ig-Nova a l’edifici de l’antiga fàbrica Amelior’ no reuneix les 
condicions mínimes de conservació de la documentació, seria necessària una 
actuació que assegurés el correcte dipòsit d’uns 8 quilòmetres de 
documentació. Aquest càlcul es computa a partir de les següents dades: 
 

Volums en metres lineals TOTAL 

Documentació actualment dipositats a Cal Maco 3.191 ml

Documentació actualment dipositats a Ig-Nova 300 ml

Documentació pendent ingressar en 1 any 1.026 ml 

Estimació documentació pendent ingressar en 20 anys 2.560 ml 

Marge de creixement fins a 30 anys (llindar amortització) 1.000 ml

TOTAL 8.077 ml
 
Organigrama funcional. El següent mapa funcional dels espais representa un 
circuit idoni en un edifici de nova construcció que s’haurà d’adaptar a l’edifici de 
Cal Maco. La proposta d’adequació dels espais ha de millorar dos elements 
essencials que actualment no es compleixen: 
 

- Espais de treball i atenció als usuaris. 
 

- Dipòsits amb capacitat i condicions de protecció de la documentació. 
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Previsió d’espais. A continuació una projecció dels espais actuals i els 
requeriments necessaris  per garantir un creixement mínim durant 30 anys. En 
tot cas, com el plantejament proposa una seu en l’actual espai de Cal Maco, 
sempre es podria disposar d’un dipòsit auxiliar amb possibilitat d’ampliació. 
 
La següent proposta de mínims parteix del principi de disposar de la totalitat de 
l’edifici de Cal Maco per tal d’actuar de forma integral en tot l’edifici i donar-li el 
màxim rendiment en la gestió dels espais i dipòsits. Des del Departament de 
Cultura s’ha ajustat al màxim el programa funcional a les necessitats de l’arxiu i 
a la disponibilitat de l’edifici de Cal Maco (alçades, circuits, etc.) 
 
Tanmateix, aquesta actuació, haurà de preveure una disponibilitat addicional 
d’un dipòsit extern per la documentació administrativa més vigent. Aquest 
dipòsit intermedi haurà de disposar dels requeriments de seguretat.  
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Moll de càrrega
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Quadre de superfícies (adaptació a edifici Cal Maco) 
 

Espais 
Metres 

quadrats 
actuals 

Metres 
quadrats 
requerits

Espais d'accés públic     
Vestíbul i distribuïdor 20 20 
Despatx de direcció   15 20 
Sala de consulta (16 punts consulta) 45 80 
Serveis ( 5 m per servei i 1+1+1) 10 15 
Sala Polivalent 0 70 
Espais d'accés restringit    
Moll de descàrrega (proposta pel pati posterior) 0 25 
Sala de recepció 0 30 
Magatzem de material  2 15 
Sala de desinsectació i desinfecció 0 10 
Espai per equipament de neteja 0 6 
Sala de tractament classificació i ordenació  40 
Sala de reunions (8 – 10 persones) 0 20 
Dipòsit ordinari 550 700 
Dipòsit per a grans formats 0 40 
Dipòsit per a suports especials 38 40 
Superfície útil 1.164 1.131 

 
Caracterització dels espais. El criteri bàsic a l’hora de parlar dels espais és 
tenir present que és fonamental la separació dels dipòsits de la resta de l’edifici. 
També es poden observar unes condicions generals sobre circuits, accessos i, 
elements que formen l’edifici . 
 
Els circuits d’un arxiu són:   El circuit d’ingrés de la documentació 
 El circuit del públic en general  
 El circuit de la consulta de la documentació 
 El circuit del personal del centre 
 
Accessos Entrada i sortida del públic 
 Entrada i sortida del personal 
 Sortides d’emergència 
 Moll de càrrega i descàrrega 
 
Elements que formen l’edifici Espais d’accés públic o semipúblic 
 Espais d’accés reservat al personal del centre 
 Espais de conservació 
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C.1. Zones de lliure accés (accés públic)  
 
Vestíbul / distribuïdor (entrada dels usuaris a l’arxiu) 
 

 En aquest àmbit s’ha de preveure espai suficient per: 
 

− Taulell de treball per al personal subaltern i d’informació de l’arxiu.   
− Moble expositor per a les novetats bibliogràfiques  
− Armaris taquilla equipats amb panys de clau accionats amb monedes 

per a deixar les maletes i bosses  dels investigadors. 
− Taulell d’anuncis o prestatgeria per tríptics i informació. 
 

 Ha de ser ampli i l’entrada ha d’estar prevista i equipada per a l’accés de 
discapacitats, millor a peu pla.  

 
 Preveure a la zona del vestíbul la centralització de les instal·lacions, 

alarmes, electricitat, perquè és el primer i l’últim punt de la casa perquè 
el personal pugui connectar-les i desconnectar-les en obrir o tancar 
l’arxiu.  

 
 Taulell de recepció per al públic. Si no és possible mantenir-hi una 

persona fixa s’ha de preveure una senyalització clara i visible que indiqui 
l’accés a la sala de consulta i a les oficines. 

 
 Ascensors d’accés per al públic . 

 
 Espai per exposicions, amb l’equipament bàsic necessari: guies de paret 

per penjar plafons, fotografies, etc Il·luminació amb focus direccionables. 
 

 S’hi ha de fer instal·lació elèctrica i punts de veu i de dades que permetin 
la utilització de muntatges d’àudio i vídeo.   
 

Sala de consulta 
 

 Pròxima a la direcció del centre per raó de poder ser controlada 
visualment des d’aquesta. La sala ha de ser visible des dels despatxos. 

 
 Accés còmode per a tothom. Si no està en planta baixa és necessari un 

accés en ascensor per al públic i previsió d’accés per a discapacitats. 
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 Capacitat mínima: 12 places de consulta normal (5m2 útils/punt de 
consulta). En aquest cas, i pel nivell de consulta, s’ha de plantejar una 
sala de consulta amb 16 punts. 

 
 A l’entrada de la sala hi ha d’haver 16 taquilles tancades per als usuaris 

per tal de desar-hi els efectes personals que no es poden introduir a la 
sala. 

 
 Lluminositats: 500 lux sobre la taula de consulta i 250 lux repartits a la 

sala. 
 

 La sala ha de disposar d’il·luminació natural i ventilació i climatització 
adequada de manera que l’usuari obtingui el màxim de confort. 

 
 Ha de disposar de punts de connexió elèctrica i de veu i dades en el 

terra per a cada taula de consulta. 
 

 Cal preveure punts per als usuaris de connexió a Internet. 
 

 Cal preveure un espai dins de la sala on consultar la documentació amb 
aparells lectors - reproductors de microfilms i amb  terminals d'ordinador. 
La sala ha de disposar de punts de consulta per ordinador de les bases 
de dades, catàlegs i altres instruments de descripció en suport 
informàtic. 

 
 També disposarà d’un punt de consulta, aïllat acústicament, per a la 

consulta de documents audiovisuals  sonors. O en el seu lloc, un espai 
aïllat amb un ordinador independent i separat de la resta. 

 
 Ha de permetre la ubicació d’una biblioteca auxiliar de lliure accés als 

investigadors. 
 

 L’acció del préstec concret dels documents, o primera atenció a l’usuari, 
s’ha de poder realitzar mitjançant un taulell en la mateixa sala de 
consulta. Aquest taulell ha de disposar d’un punt de treball amb 
connexions per a veu i dades. 

 
 Ha de disposar d’il·luminació natural i ventilació i climatització adequada 

de manera que l’usuari obtingui el màxim confort. 
 

 S’ha de preveure la circulació de carros de documentació. 
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Aula – sala polivalent 
 

 Sala que ha de permetre la realització d’activitats formatives i 
divulgatives, reunions per a grups, exposicions, etc. Realització 
d’activitats divulgatives pròpies del centre i que es podrà cedir a altres 
institucions culturals de la ciutat. 

 
 Mobiliari: cadires i tarima mòbils. 

 
 Capacitat per a unes 50 places (1’5 m2 útils/persona; s’inclouen 

circulacions i tarima o escenari). Cal preveure la possibilitat d’ampliar 
aquesta sala en relació al vestíbul mitjançant algun tipus de separació 
mòbil que permeti, en cas que sigui necessari, augmentar la seva 
capacitat fins a 100 places. Aquest espai pot ser compartit amb 
biblioteca. 

 
 És recomanable que aquesta sala estigui ubicada de forma que pugui 

ser utilitzada independentment i fora dels horaris de consulta del centre, 
igual que els WC d’ús públic. 

 
 Instal·lacions de veu i dades a tarima i megafonia a la sala. 

 
 Preveure la instal·lació d’un canó de projecció i la pantalla corresponent. 

 
 
Serveis sanitaris 
 

 En funció de la distribució poden donar servei a la part pública i privada 
(en aquest cas dimensionar-los adequadament) o de manera separada 
(en aquest cas cal preveure la doble ubicació). 

 
 Espais preferiblement amb ventilació i il·luminació natural. 

 
 Un per sexes (mínim) i un per persones amb mobilitat reduïda.  

 
 Materials d’acabat resistents a l’aigua i fàcils de netejar. 

 
 Parets enrajolades a tota l’alçada. 

 
 Paviment de gres, ceràmica o “terratzo” amb pendent cap a un 

clavegueró o desguàs incorporat. 
 

 Aparell sanitaris de ceràmica vidriada amb sobreeixidor. 
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 Portes folrades amb laminat plàstic. 
 

 Mecanisme dels rentamans amb polsador temporitzat i als vàters 
mecanisme de doble descàrrega. 

 
 Il·luminació amb detector de presència. 

 
 Equipament: dispensadors de sabó, eixugadors de mans elèctrics, 

papereres sanitàries, dispensadors de paper higiènics proveïts de clau. 
 

Despatx de direcció  
 

 Pròxim a la sala de consulta, i ha de tenir la possibilitat de controlar-la 
visualment, però ha d’estar aïllat acústicament per tal de propiciar el 
treball calmat. 

 
 Ha de tenir una dimensió adequada per atendre visites (2 cadires 

frontals a la taula del director).  
 

 Ha de disposar de connexions per a veu i dades. 
 

 Lluminositats: 500 lux sobre la taula de consulta i 250 lux repartits a la 
sala. 

 
Sala de reunions 
 

 Sala per a ús intern i extern, per a reunions d’un màxim de 10 persones. 
Reunions internes del centre i dels tècnics amb persones de fora. 

 
 Ha de tenir les dimensions adequades per atendre visites i petites 

reunions. Cal preveure la instal·lació d’una taula de reunions (8 - 10 
persones). 

 
 Lluminositats: 500 lux sobre taula de consulta i 250 lux repartits a la sala. 

 
 Ha de disposar de connexions per a veu i dades. 

 
 
C.2  Zones d’accés restringit. 

Moll de càrrega i descàrrega 
 

 Espai cobert amb capacitat per a una camioneta.  
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 Ha de tenir un bon accés des del carrer. 

 
 Muntacàrregues que uneixi el moll amb els dipòsits i les sales de treball 

si estan situats en nivells diferents. 
 

 Punt d’aigua freda per una mànega. 
 

 Desguàs sifònic al paviment per evacuació d’aigües de la neteja. 
 
Sala de recepció  

 
 Espai d'arribada i descàrrega de la documentació i magatzem del 

material de l'arxiu. Connectada al moll de descàrrega amb una porta de 
seguretat.  

 
 Es tracta d’un espai ampli destinat al condicionament i neteja de la 

documentació. 
 

 Requereix un punt d’aigua (freda/calenta). 
 

 Aquest espai ha de disposar d’endolls que permetin la instal·lació 
d’aparells aspiradors, ordinadors, etc. 

 
 Preveure la ubicació d’una taula de treball  i prestatgeries perimetrals. 

 
Espais per l’equip de neteja 
 

 Situar-lo al costat dels sanitaris per agrupar les zones humides de 
l’edifici. 

 
 Equipament: abocador de porcellana i magatzem pels productes de 

neteja. Espai per ubicar el carret de neteja. 
 

  Cal preveure més d’un punt de presa d’aigua per a la neteja, almenys 
un per planta. 

 
 Espai tancat amb clau per al personal de neteja, per canviar-se. 

 
 Magatzem per als productes de neteja i per ubicar el carret de la neteja.  

 
Magatzem de material 
 

 Es tracta d’un espai destinat a l’emmagatzemament de consumibles 



Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 
Direcció General d’Arxius, Biblioteques, 
Museus i Patrimoni 
Subdirecció General d’Arxius i Museus 

 

Portaferrissa, 1 (Palau Moja) 
08002 Barcelona 
Telèfon 933 162 740 
Fax 933 162 741   

28

(caixes d’arxiu, carpetes de diferents formats, material fungible,...).  
 

 Emmagatzematge de materials propis com escales especials, carretons, 
etc.  

 
 Espai destinat també a l’emmagatzematge de materials, infraestructures 

i suports per a les exposicions (vitrines, plafons, guies de penjar 
quadres, robes), així com coles i altres materials fungibles.  

 
 Cal preveure prestatgeries perimetrals d’ample normal, armaris oberts i 

la circulació de carros. 
 

 Cal evitar el pas de conduccions d’aigua per l’interior d’aquest espai. 
 

 Ha d’estar situat al costat del moll de descàrrega i ha de ser de fàcil 
accés 

 
Zona d’instal·lacions informàtiques. 
 

 Instal·lació del servidor informàtic. 
 

 Instal·lació d’entrada de línies de veu. 
 
 
 
Zona d’instal·lacions  ordinàries 
 

 Aparells centrals d’aire condicionat. 
 

 Caldera i dipòsit de gas. 
 

 Altres. 
 
Sala desinsectació i desinfecció de la documentació 
 

 Sala vinculada a la de recepció i tria. La seva funció és el tractament 
puntual de documents que ingressin amb insectes o fongs. 

 
 Cal que sigui una habitació molt estanca. 

 
 Preveure la circulació de carrets. 

 
 Sistema de climatització autònom i ventilació independent de la resta de 
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l’edifici per evitar la contaminació de la documentació custodiada.    
 

 Preveure un sistema mecànic d'extracció forçada d'aire cap a l'exterior. 
L’aire ha de sortit filtrat, per la qual cosa, cal preveure la instal·lació de 
filtres d’alta seguretat tipus HEPA i de carbó actiu per als productes 
químics. 

 
 Parets enrajolades.  

 
 Instal·lacions vistes, sense falsos sostres. 

 
 Cal preveure prestatgeries i taula de treball per desinfeccions puntuals i 

la instal·lació d’endolls per aspiradors per a la neteja de la 
documentació. 

 

Sala de classificació i ordenació de documentació 
 

 Es tracta d’un espai destinat a la classificació i ordenació de la 
documentació. 

 
 Requereix un punt d’aigua (freda/calenta) i taulell . 

 
 Preveure la ubicació d’una taula de treball  i prestatgeries perimetrals  

 
 Preveure la ubicació d’una fotocopiadora i altres equips de reproducció. 

 
 Preveure la circulació de carrets. 

 
 Ha d’estar pròxima a la sala de consulta i a la resta de despatxos. 

 
 Ha d’estar comunicada amb els dipòsits de documents i amb la sala de 

recepció de la documentació. 
 

 Ha de disposar d’il·luminació fluorescent de 500 lux i finestres 
practicables. 

 
 Ha de disposar de punts de connexió de veu i dades. 

 
Dipòsits documentals  
 
Requeriments comuns: 

   
 És molt important que els dipòsits no siguin soterrats.  
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 Sales amb ventilació creuada.  

 
 Cal comptar que per normativa de bombers de la Generalitat de 

Catalunya la superfície màxima de cada dipòsit no serà superior a 200 
m

2
.   

 
 La forma més aconsellable és la rectangular. 

 
 Cal evitar l’aparició d’elements estructurals (columnes, pilars, 

jàsseres,...)  que obstaculitzin la instal·lació dels armaris mòbils 
(compactus, que han de permetre la circulació d’aire i no han d’arribar al 
sostre (alçada de 7 llums). 

 
 Cal evitar la construcció de falsos sostres.  

 
 Les instal·lacions que s’hi ubiquin cal que ho facin a la vista per facilitar 

el seu manteniment / reparació. 
 

  Han d’estar pròxims els uns dels altres i separats per portes tallafoc, 
d'una hora de resistència (RF-60) i tanques anti-pànic. 

 
 S’han de situar pròxims, també, a la sala de classificació i a la de 

consulta.   
 

 La seva il·luminació fluorescent serà de 250 lux. 
 

 Han de disposar d’un eficaç control climàtic, mitjançant un potent 
isolament tèrmic i una bona circulació d'aire. Cal utilitzar filtres d’alta 
seguretat tipus HEPA per a impedir l’entrada i propagació  de 
microorganismes i bacteris. La climatització dels dipòsits ha de ser 
independent de la resta de les dependències de l’arxiu. 

 
 S’ha d’evitar la utilització de materials de construcció que generin pols o 

que siguin susceptibles d’adherència de la pols de l’ambient. Cal que les 
parets siguin llises i de materials que respirin (guix), no tipus Pladur. 

 
 Han de disposar de desaigües on connectar-hi els aparells 

deshumidificadors o vaporitzadors que calgui instal·lar.  
 

 Cal preveure amb especial cura la protecció i prevenció d’incendis.  
 

 Cal preveure connexions de veu i dades per la instal·lació de 
“dataloggers” o sondes de control climàtic i per la consulta d’inventaris 
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mitjançant portàtils. 
 

 Evitar el pas de les conduccions de subministrament i d’evacuació 
d’aigües (pluvials i negres) per l’interior dels dipòsits. 

 
 Cal instal·lar telèfons interiors de seguretat. 

 
 Il·luminació amb detectors de presència. 

 
 Tenir en compte la il·luminació en qualsevol punt del dipòsit sigui quina 

sigui la disposició dels compactus que són mòbils 

Els dipòsits documentals es subdivideixen en tres tipus: 
 
Dipòsits ordinaris 

 
 Destinats bàsicament a la conservació de documentació en suport 

paper. 
 

 Cal assegurar al màxim l'estabilitat en temperatura i humitat (veure taula 
amb especificacions de temperatura i humitat que requereix cada 
suport). 

 
 S’ha de preveure també la possibilitat de creixement d’aquestes 

instal·lacions si es necessita passat el termini previst 

Dipòsits per a suports especials 
 

 Destinats a la conservació de documents d’imatges fixes i en moviment 
(en blanc i negre i color), documents magnètics i documents sonors han 
de garantir al màxim l'estabilitat en temperatura i humitat (veure taula 
amb especificacions de temperatura i humitat que requereix cada suport 
(punt 3.2.E d’aquest document).  

 
 Els tancaments (parets, sostre i terra) d’aquest local s’han de dissenyar i 

construir adequadament, amb l’aïllament tèrmic necessari  per 
minimitzar el consum energètic. Han de disposar d’un vestíbul previ 
d’accés. Les portes d’accés han de ser aïllants i estanques per tal 
d’assegurar aquestes condicions.  

 
 Han d'estar lliures de camps magnètics. 

 
 Cal preveure la instal·lació d’un equip de climatització autònom 

únicament per aquesta sala, capaç de mantenir les condicions de 



Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 
Direcció General d’Arxius, Biblioteques, 
Museus i Patrimoni 
Subdirecció General d’Arxius i Museus 

 

Portaferrissa, 1 (Palau Moja) 
08002 Barcelona 
Telèfon 933 162 740 
Fax 933 162 741   

32

temperatura i humitat dins dels paràmetres establerts per a les 
condicions ambientals exteriors més desfavorables previstes per la 
normativa vigent segons la zona climàtica on s’hagin d’ubicar (CTE, 
RITE).  

 
 Per qüestions d’eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic ha de 

prevaler un bon aïllament tèrmic de la sala en detriment de la instal·lació 
d’un equipament de clima potent. Un bon aïllament tèrmic comportarà 
 un gran estalvi energètic i un condicionament climàtic sostenible a més 
de garantir la conservació de les condicions en cas de tall del 
subministrament elèctric o avaria de la maquinària. 

 
 Els materials emprats seran resistents al foc i no propagaran la flama ni 

emetran gasos tòxics o perjudicials per a la salut o els materials 
emmagatzemats. Els tancaments seran al menys RF-90. 

 
 Es donarà prioritat als materials i equipaments amb un baix impacte 

ambiental tant en la seva fabricació com al final de la seva vida útil per la 
facilitat de ser reciclats. 

 
 S’han de preveure les instal·lacions d’enllumenat, enllumenat 

d’emergència i detecció d’incendis o la seva modificació. L’enllumenat 
serà de baix consum. 

 
 S’han de preveure les instal·lacions d’indicadors de la temperatura 

interior al exterior i una alarma per si la temperatura surt dels paràmetres 
fixats o bé una sonda de temperatura connectada a un adquisidor de 
dades que seran registrades al sistema informàtic.  

Dipòsits per a suports de gran format 
 

 Tindran les mateixes característiques constructives, de temperatura i 
d’higrometria que les sales de dipòsit normals, però serà específica per a 
guardar els documents en  suport de gran format (plànols, mapes, 
cartells...). 

 
1.Plànols, mapes, cartells, etc que s’han de conservar en planeres, les 

previsions són de 6 planeres de 5 calaixos cada una. 
 
2. Llibres de format molt gran dels fons d’empreses que requereixen uns 

prestatges adaptats al pes i volum que han de suportar. No disposem 
d’una previsió exacta, però aquesta es pot ajustar en la licitació dels 
compactes. 
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3. Llibres de padrons cadastrals del fons d’Hisenda que requereixen 
unes prestatgeries obertes especials amb moltes divisions internes. No 
disposem d’una previsió exacta, però aquesta es pot ajustar en la 
licitació dels compactes. 

 
4. Dipòsit per a materials d’hemeroteca, diaris i revistes de formats 

especials, etc. No disposem d’una previsió exacta, però aquesta es pot 
ajustar en la licitació dels compactes.  

 
 
5. CONCLUSIONS 
 
La rehabilitació de l’edifici de l’antiga Teneria com a nova seu de l’Arxiu 
Comarcal suposarà l’adequació dels espais a les necessitats estructurals i 
funcionals de l’arxiu. 
 
La superfície útil aproximada seria de 1.100 m2 que es distribuiran en zones 
públiques de lliure accés i zones de treball intern i d’accés restringit. Aquesta 
distribució ha d’estar en consonància amb els usos que l’Ajuntament d’Igualada 
doni a la resta de l’edifici. 
 
En relació a la capacitat dels dipòsits, la proposta planteja un total de 700 m2 
de dipòsits que representarien uns 8 km de prestatgeries. A més, es planteja la 
necessitat de disposar de un dipòsit de suport especials (fotografia) i un altre de 
grans formats (plànols, pergamins , etc.) 
 
Aquesta solució, juntament en l’aplicació d’una correcta gestió documental per 
part de les administracions públiques respecte la seva documentació 
(elaboració de Taules d’Avaluació Documental, aplicació d’una política 
d’eliminacions, etc.) permetria un funcionament correcte de l’arxiu amb una 
previsió 30 anys. 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, 30 de juliol de 2015 
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Informe de prevenció d’incendis 
 

Titular: AJUNTAMENT D'IGUALADA 
Establiment o activitat: EDIFICI DE L'ESCOLA DE TENERIA 
Tipus d’activitat: Edifici per a ús docent i arxiu comarcal 
Adreça: Plaça del Rei, 15 
Municipi: Igualada 
Referència: 24/2015/000242  
Referència externa: IPI 2015-8 

Fets 
 
1. El dia 17/11/2015 ha entrat amb el número de registre E9000/00196097/2015 la 

sol·licitud de l’informe de prevenció d’incendis en relació a l’activitat de la referència. 

2. Aquest projecte està elaborat per l’enginyer industrial Daniel Lladó . 

Fonaments de dret 
 
• Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 

establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

• Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació 
(CTE), i posteriors modificacions i correccions. 

• Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI). 

• Ordre INT/323/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques 
complementàries del Document Bàsic de Seguretat en cas d'Incendi (DB SI) del Codi 
Tècnic de l'Edificació (CTE). 

• Ordre INT/324/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques 
complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Conclusions 
 
Atès que la documentació presentada reuneix les condicions de seguretat contra incendis 
que determina la reglamentació d’aplicació, s’emet informe favorable. 
 
El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat previstes a la 
documentació tècnica, establertes per la reglamentació d’aplicació. Caldrà realitzar l’acte 
de comprovació segons s’estableixi a la Llei 3/2010. 
 
 
Sant Boi de Llobregat, 7 de gener de 2016 
 
L’ adjunt de prevenció 
 
 
 
Àngel Rifà Ros 
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1.1.‐ ANTECEDENTS 

L'edifici  objecte  d'estudi  està  situat  a  la  Plaça  del  Rei,  15  d'Igualada.  En  un  passat  s'hi 
realitzaven classes universitàries i en l'actualitat hi ha una part destinada a escola d’adults i 
l’altra part sense ús específic. 

Es pretén doncs, efectuar una remodelació interna i adaptar‐hi les instal∙lacions per a poder 
realitzar un canvi d'ús i portar a terme l'activitat de centre docent i arxiu comarcal. 

1.2.‐ OBJECTE DE LA DOCUMENTACIÓ 

La present memòria es redacta per tal dedefinir els requeriments de l’activitat pel que fa les 

instal∙lacions de protecció contra incendis que s’hauran d’instal∙lar. 

Es pretén descriure i dimensionar les condicions reglamentades derivades per a l’ús de:  

 CENTRES DOCENTS 

Aquesta activitat  resta desclassifica, de  la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció  i 

control  ambiental  de  les  activitatsi  posterior modificació  de  novembre  del  2015,  i  la  Llei 

16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 

Generalitat i dels governs locals de Catalunya. 

ALTRES ACTIVITATS SECTORIALS 

S'haurà de tramitar mitjançant Registre de centres docents, segons Decret 122/2012. 

INFORME PREVI EN MATÈRIA D’INCENDIS 

En  compliment  de  la  Llei  3/2010,  del  18  de  febrer,  de  Prevenció  i  Seguretat  en Matèria 

d’Incendis en Establiments, Activitats, Infraestructures i Edificis, SÍ que es precisa de Control 

Preventiu per part de l’Administració de la Generalitat de Catalunya ja que es tracta d’un 

edifici amb un ús docent,  tenint una alçada d’evacuació de més de 15m  i una superfície 

superior a 2.000 m2 construïts. 

Es disposa d’una superfície construïdade 4.079 m2 (de totsels sectors d'incendi) 

D’aquesta forma, amb el present projecte pretén ser presentat davant de  la DGPEI per que 

realitzin  sobre el mateix  les observacions o al∙legacions que  considerin oportunes, amb  la 

finalitat  de  poder  obtenir  les  corresponents  autoritzacions  per  la  realització  i  posada  en 

servei de la instal∙lació objecte del present projecte. 
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1.3.‐ DADES DEL SOL∙LICITANT 

1.3.1.‐ TITULAR I REPRESENTANT 

‐ Nom del titular:   AJUNTAMENT IGUALADA 

‐ NIF titular:     P0810100H 

‐ Titular:    Marc Castells Berzosa (Alcalde) 

‐ DNI Representant:   46657335H 

 

1.3.2.‐ RAÓ SOCIAL 

       AJUNTAMENT IGUALADA 

  ‐ NIF titular    P0810100H 

  ‐ Domicili Social  Plaça de l'Ajuntament, 1 

        (08700)IGUALADA 

  ‐ Telèfon    93 803 19 50 

  ‐ E‐mail    www.igualada.cat (contacte) 

1.3.3.‐ DOMICILI PER A NOTIFICACIONS 

       AJUNTAMENT D'IGUALADA 

  ‐ Adreça    Plaça de l'Ajuntament, 1 

        (08700)IGUALADA 

  ‐ Telèfon    93 804 55 15 

  ‐ E‐mail     www.igualada.cat (contacte) 
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1.4.‐ TÈCNIC REDACTOR DEL PROJECTE 

‐ Projectista:      DANIEL LLADÓ GASSÓ 

‐ Empresa:      ENGINYERIA LLIRÓ ASSOCIATS, SL 

‐ Titulació:      Enginyer Tècnic Industrial 

‐ Núm. de Col∙legiat:    16.280 del CETIM 

‐ Domicili Social:    C/ Grècia, 4, Nau 2 (08700) IGUALADA 

‐ Telèfon / Fax:    93.806.61.96 / 93.804.64.67 

‐ Correu electrònic:    dani.llado@lliro.com 

1.5.‐ EMPLAÇAMENT DE L’EDIFICI 

Ubicació a: 

Plaça del Rei, 15 

(08700) IGUALADA (Barcelona) 

Coordenades UTM de l’emplaçament: 

 Coordenades UTM X: 384.919,62 

 Coordenades UTM Y: 4.603.851,63 

A  l’apartat  de  plànolshi  ha  el  plànol  de  situació  a  escala  on  s’hi  pot  veure  la  parcel∙la 
ocupada. 

1.6.‐ REFERENCIA CADASTRAL ‐ CLASSIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL SÒL 

Segons el pla general d'ordenació de l'Ajuntament d’Igualada, la classificació del sòl és la clau 
3 que correspon a Equipaments Públics. 

REFERENCIA CADASTRAL PARCEL∙LA: 4940804CG8044S0001TX 

1.7.‐ CÀRREGA DE FOC 

Segons el DB‐SI, la densitat de carga de foc en ús DOCENT és de 350 MJ/m2. L'edifici objecte 
d'estudi  disposa  d'una  superfície  construïda  de  4.079 m2,  per  tant,  la  càrrega  de  foc  del 
nostre edifici serà d'aproximadament 1.427.649 MJ, no superant els límit establert a l’article 
2 del RSCIEI(RD 2267/2004). 

No s'aplicarà el RD 2267/2004, ja que 1.427.649,65 MJ < 3.000.000 MJ 
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1.8.1 SUPERFÍCIES 

Taula de superfícies ÚTILS de l'edifici objecte d'estudi:  

 

CODI  PLANTA 
Superfícies útils 

[m2] 

PLANTA BAIXA   

P0‐01  MOLL DE DESCÀRREGA D'ARXIU  59,71  m² 

P0‐02  SALA DE RECEPCIÓ  20,60  m² 

P0‐03  DIPOSIT PER A SUPORTS ESPECIALS  29,70  m² 

P0‐04  DISTRIBUDOR 1  28,34  m² 

P0‐05  DIPÒSIT A  63,78  m² 

P0‐06  BANY ADAPTAT  5,17  m² 

P0‐07  SERVEIS  3,25  m² 

P0‐08  SALA DESINFECCIÓ I DESINSECTACIÓ  8,44  m² 

P0‐09  DISTRIBUIDOR 2  17,46  m² 

P0‐10  PASSADÍS  13,29  m² 

P0‐11  DISTRIBUIDOR 3  13,24  m² 

P0‐12  ASCENSOR  9,77  m² 

P0‐13  ASCENSOR  2,80  m² 

P0‐14  DIPÒSIT C  150,49  m² 

P0‐15  DIPÒSIT GRANS FORMATS  30,51  m² 

P0‐16  DIPÒSIT B  117,29  m² 

P0‐17  E.T  28,92  m² 

P0‐18  SOTA ESCALA  14,04  m² 

P0‐19  MAGATZEM MATERIAL  15,56  m² 

P0‐PB‐20  VESTIBUL ENTRADA  54,88  m² 

P0‐PB‐21  ESCALA 2  20,82  m² 

  PLANTA 1     

P1‐01  SALA REUNIONS  21,58  m² 

P1‐02  DESPATX DIRECCIÓ  24,83  m² 

P1‐03  SALA DE CONSULTA  71,94  m² 

P1‐04  C.GRUPS DE TREBALL  16,86  m² 

P1‐05  CLASSIFICACIÓ I ORDENACIÓ  59,67  m² 

P1‐06  OFFICE  9,03  m² 

P1‐07  VESTIBUL I GUIXETES  8,43  m² 

P1‐08  C. AUDIOVISUAL  10,19  m² 

P1‐09  ESCALA 1  20,82  m² 

P1‐10  ESCALA INT.  35,16  m² 

P1‐11  NETEJA  3,19  m² 

P1‐12  BANY  2,93  m² 

P1‐13  SALA POLIVALENT  76,91  m² 

P1‐14  VESTIBUL GENERAL  63,15  m² 
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P1‐15  ASCENSORS  9,84  m² 

P1‐16  PAS  3,25  m² 

P1‐17  BANY HOMES  6,37  m² 

P1‐18  SERVEIS C.  5,35  m² 

P1‐19  BANY DONES  5,52  m² 

P1‐20  MAGATZEM  8,83  m² 

P1‐21  DISTRIBUIDOR  12,73  m² 

P1‐22  ESCALA 3  20,98  m² 

P1‐23  E.T  32,71  m² 

P1‐24  DIPÒSIT D  152,23  m² 

P1‐25  ASCENSOR  2,8  m² 

  PLANTA 2   

P2‐01  AULA  54,28  m² 

P2‐02  AULA  42,59  m² 

P2‐03  AULA  37,47  m² 

P2‐04  ADMINISTRACIÓ  31,91  m² 

P2‐05  DIRECCIÓ  19,44  m² 

P2‐06  INSTAL  9,73  m² 

P2‐07  CORREDOR  35,5  m² 

P2‐08  TERRASSA  35,99  m² 

P2‐09  DISTRIBUÏDOR P.  33,41  m² 

P2‐10  BANY H.  6,23  m² 

P2‐11  BANY D.  5,78  m² 

P2‐12  BANY A.  4,18  m² 

P2‐13  NETEJA 1  5,44  m² 

P2‐14  CORREDOR  4,95  m² 

P2‐15  CORREDOR  34,94  m² 

P2‐16  AULA  45,41  m² 

P2‐17  AULA  41,96  m² 

P2‐18  AULA  43,02  m² 

P2‐19  AULA  44,16  m² 

P2‐20  AULA  19,27  m² 

P2‐21  ESCALA  29,43  m² 

P2‐22  ADMINISTRACIÓ  6,68  m² 

P2‐23  ESPAI POLIVALENT  50,79  m² 

  PLANTA 3     

P3‐01  AULA  53,81  m² 

P3‐02  AULA  43,27  m² 

P3‐03  AULA  38,07  m² 

P3‐04  ADMINISTRACIÓ  31,45  m² 

P3‐05  CORREDOR  44,02  m² 

P3‐06  DISTRIBUÏDOR P.  33,49  m² 

P3‐07  BANY H.  6,23  m² 

P3‐08  BANY D.  5,78  m² 
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P3‐09  BANY A.  4,18  m² 

P3‐10  CORREDOR  4,95  m² 

P3‐11  CORREDOR  34,94  m² 

P3‐12  NETEJA 1  5,44  m² 

P3‐13  AULA  45,51  m² 

P3‐14  AULA  41,96  m² 

P3‐15  AULA  43,02  m² 

P3‐16  AULA  64,35  m² 

P3‐17  DIRECCIÓ  18,7  m² 

P3‐18  INSTAL.  9,59  m² 

P3‐19  ESPAI POLIVALENT  49,86  m² 

P3‐20  ESCALA  30,58  m² 

  PLANTA 4     

P4‐01  ESCALA 1  27,72  m² 

P4‐02  INSTAL.LACIONS  30,28  m² 

P4‐03  ASCENSOR  2,81  m² 

P4‐04  V.I. 1  8,75  m² 

P4‐05  V. ASCENSOR  5,59  m² 

P4‐06  DIPÒSIT E  207,62  m² 

P4‐07  V.I. 4  7,46  m² 

P4‐08  ESCALA 2  20,46  m² 

P4‐09  EXPOSICIÓ PERMANENT I SALA REUNIONS  51,4  m² 

P4‐10  V.I. 3  6,8  m² 

P4‐11  ASCENSORS  8,36  m² 

P4‐12  GUARDAROBA  4,67  m² 

P4‐13  BANY A.  5,61  m² 

P4‐14  DIPÒSIT F  190,66  m² 

P4‐15  V.I. 2  13,56  m² 

  PLANTA 5     

P5‐01  SALA MAQ.  25,24  m² 

P5‐02  INSTAL.  14,61  m² 

P5‐03  TERRASSA  54,4  m² 

 
Total superfícies útils  3.331,12 m² 
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Quadre resum de les superfícies útils de cada planta en metres quadrats: 

 

PLANTA 
Superfícies útils 

[m2] 

PLANTA BAIXA  708,06 

PLANTA 1  685,30 

PLANTA 2  642,56 

PLANTA 3  609,20 

PLANTA 4  591,75 

PLANTA 5  94,25 

TOTAL  3.331,12 m2 

1.9.‐ NORMATIVA APLICABLE 

El projecte s'adaptarà a la normativa vigent en cada un dels camps reglamentaris, mitjançant 
els següents reglaments i normes: 

 Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de la Edificació, 
en totes les exigències bàsiques. DB‐SI. 

 Llei  3/2010,  del  18  de  febrer,  de  Prevenció  i  Seguretat  en Matèria  d’Incendis  en 
Establiments, Activitats, Infraestructures i Edificis. 

 Decret 848/2002 de 2 d’Agost per el qual s'aprova el Reglament Electrotècnic per a 
Baixa Tensió  i  Instruccions Complementàries.  (B.O.E. de 18 de  setembre de 2002)  i 
Reglament: Decret 2413/1973 de 20 de Setembre per el qual s'aprova el Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Complementàries.  (B.O.E. nº 242 del 9 
d'Octubre de 1973). 

 Reglament  sobre  Instal∙lacions  Tèrmiques  en  Edificis  (RITE)  i  les  seves  Instruccions 
Complementaries ITE (Reial Decret 1751/1998) de 30 de Juliol de 1998. 

 Relació de NORMES UNE de referència. 
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2.1.‐ ANTECEDENTS 

Pel que fa a la normativa en seguretat en cas d’incendis, el Document Bàsic en Seguretat en 
Cas  de  Incendi  (DB‐SI),  corresponent  al  Reial Decret  314/2006,  del  17  de març,  pel  que 
s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. 

Aquests  documents  ens  estableixen  les  regles  i  procediments  que  permeten  complir  les 
exigències  bàsiques  de  seguretat  en  cas  de  incendi,  en  especial  els  apartats  referents  als 
edificis amb ús DOCENT.  

Segons el CTE‐DB‐SI, en el seu apartat de terminologia, se’n deriva de  l’ús docent: “Edifici, 
establiment  o  zona  destinada  docència,  en  qualsevol  dels  seus  nivells;  escoles  infantils, 
centres d'ensenyament primari, secundari, universitats o formació professional". 

Els establiments docents que no tinguin la característica pròpia (activitat en aules d'elevada 
ocupació) s'assimilarà a altres usos.   

Les  zones  d'activitats  subsidiàries  (cafeteria,  menjadors,  sala  d'actes,  administració, 
residència...) han de complir amb les condicions relatives a l'ús.  

Així doncs, es compliran els requeriments que marca l’ús DOCENT. 

2.2.‐ PROPAGACIÓ INTERIOR 

2.2.1.‐ COMPARTIMENTACIÓ EN SECTORS D’INCENDI 

SECTORS 

Al tractar‐se d'un edifici d'ús docent les superfícies construïdes dels sectors d'incendi seran, 
totes elles, inferiors a 4.000m2. 

L'establiment destinat principalment com a centre docent està format per a diferents sectors 
d'incendis i diversos sectors amb nivell de RISC ESPECIAL. Tots ells queden exposats a la taula 
següent: 

 

SECTOR 
Superfície 
Construïda 

[m2] 

Volum 
[m3] 

Nivell de Risc 
ESPECIAL 

PL‐0  PLANTA SOTERRANI 

P0‐05  DIPÒSIT A  65,38  196,13  BAIX 

P0‐11  DISTRIBUIDOR 3  16,35  ‐ 

P0‐14  DIPÒSIT C  172,68  518,03  ALT 

P0‐16  DIPÒSIT B  127,75  383,24  MIG 

P0‐17  E.T ( ENDESA )  33,56  ‐  BAIX 

P0‐09  DISTRIBUIDOR 2  20,87  ‐ 
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SECTOR 
Superfície 
Construïda 

[m2] 

Volum 
[m3] 

Nivell de Risc 
ESPECIAL 

PL‐1  PLANTA 1 

P1‐16  PAS  4,48  ‐ 

P1‐23  E.T ( ENDESA )  33,57  ‐  BAIX 

P1‐21  DISTRIBUIDOR  15,32  ‐ 

P1‐24  DIPÒSIT D  172,68  ‐  ALT 

SECTOR 
Superfície 
Construïda 

[m2] 

Volum 
[m3] 

Nivell de Risc 
ESPECIAL 

PL‐4  PLANTA 4 

P4‐04  V.I. 1  10,92  ‐ 

P4‐06  DIPÒSIT E  207,45  480,02  ALT 

P4‐08  ESCALA 2  24,47  ‐ 

P4‐10  V.I. 3  8,33  ‐ 

P4_7  V.I.4  9,00 

P4‐14  DIPÒSIT F  192,62  438,97  ALT 

P4‐15  V.I. 2  15,55  ‐ 

SECTOR 
Superfície 
Construïda 

[m2] 

Volum 
[m3] 

Nivell de Risc 
ESPECIAL 

PL‐5  PLANTA 5 

P5‐01  SALA MAQ.  7,82  ‐  BAIX 

P5‐02  INSTAL.  16,57  ‐ 

SECTOR 
Superfície 
Construïda 

[m2] 

Volum 
[m3] 

Nivell de Risc 
ESPECIAL 

GL  GENERAL 

G‐1  SECTOR PB‐P1‐P2‐P3‐P4  2.643,33  ‐ 

G‐2  ESCALA 3  158,06  ‐ 

G‐3  ESCALA 1  127,25  ‐ 

 

   



MEMÒRIA D’INCENDIS  L'EDIFICI DE L'ESCOLA DE TENERIA 
 

    Pàgina 17 de 40 
 

RESISTÈNCIA AL FOC DELS ELEMENTS COMPARTIMENTADORS 

Segons la Taula 1.2 de l’Apartat 1 de la Secció 1 (SI 1 – Propagació interior), la resistència al 
foc de les parets, el sostre i les portes que delimiten sectors d’incendis és: 

 Ús:                Docent 

 Màxima alçada d’evacuació de l’edifici:      15 < h < 28 m 

 Resistència al foc Sector sobre rasant:      EI 90 

 Resistència al foc Sector sota rasant:      EI 120 

2.2.2.‐ LOCALS I ZONES DE RISC ESPECIAL 

En  aquesta  activitat  tenim  la  següent  relació  de  locals  amb  risc  d’incendi  alt, mig  i  baix, 
classificats segons la Taula 2.1 de l’Apartat 2 de la Secció 1 (SI 1 – Propagació interior): 

L'edifici disposa de varis  locals de risc especial classificats com a arxius de documentació  i 
dipòsits de llibres. 

 Locals amb risc especial alt, els quals el seu volum d'emmagatzematge és >400 m3. 
Disposem dels següents:  

o Dipòsit C 

o Dipòsit D 

o Dipòsit E 

o Dipòsit F 

 Locals amb risc especial mig els quals el seu volum d'emmagatzematgees situa entre 
els 200 < V < 400 m3. Disposem dels següents: 

o Dipòsit B 

 Locals amb risc especial baix els quals el seu volum d'emmagatzematgees situa entre 
els 100 < V < 200 m3. Disposem dels següents: 

o Dipòsit A 

 Locals amb risc especial baix  

o Sala de màquines per ascensors.  

 

2.2.3.‐  ESPAIS  OCULTS.  PAS  D’INSTAL∙LACIONS  A  TRAVÉS  D’ELEMENTS  DE 
COMPARTIMENTACIÓ D’INCENDIS 

La  compartimentació  contra  incendis  dels  espais  ocupables  ha  de  tenir  continuïtat  als 
espais ocults, com ara són terres elevats, fals sostres, etc. 

La  resistència  al  foc  requerida  als  elements  de  compartimentació  de  incendi  s’ha  de 
mantenir  als  punts  en  que  aquests  elements  són  travessats  per  elements  de  les 
instal∙lacions, com ara són cables, conduccions, conductes de ventilació, etc. 
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2.2.4.‐ REACCIÓ AL FOC DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS, DECORATIUS I DE MOBILIARI 

Els elements constructius compliran  les condicions de  reacció al  foc que  s’estableixen a  la 
Taula 4.1 de l’Apartat 4 de la Secció 1 (SI 1 – Propagació interior): 

Zones ocupables en sostres i parets:       C‐s2,d0 

Zones ocupable en terres:          EFL 

Espais ocults no estancs en sostres i parets:     B‐s3,d0 

Espais ocults no estancs en terres:        BFL‐s2 

2.3.‐ PROPAGACIÓ EXTERIOR 

2.3.1.‐ MITJANERES I FAÇANES 

La paret mitjanera o mur colindant amb un altre edifici és almenys EI 120 

La classe de reacció al foc dels materials que ocupen més del 10% de la superfície del acabat 
exterior de les façanes serà B‐s3 d2 en aquelles façanes accessibles al públic. 

2.3.2.‐ COBERTES 

Els materials que ocupen més del 10% del revestiment o acabat exterior de  les cobertes, 
inclús  la  cara  superior  dels  voladissos,  així  com  els  lluernaris,  claraboies  i  qualsevol  altre 
element d’il∙luminació, ventilació o extracció de fum, han de pertànyer a la classe de reacció 
al foc BROOF (t1). 
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2.4.‐ EVACUACIÓ D’OCUPANTS 

2.4.1.‐ CÀLCUL DE L’OCUPACIÓ 

Determinarem el nivell d’ocupació segons  la Taula 2.1 de  l’Apartat 2 de  la Secció 3  (SI 3 – 
Evacuació d’ocupants) tenint en compte que l'edifici és un centre docent. 

Així doncs es considerarà: 

Ús zona considerada 
Densitatocupació 
[persones/m2] 

En aules (excepteescolesinfantils)  1 cada 1,5 m2 

En aulesd'escolesinfantils i sales de lectura 
de biblioteques. 

1 cada 2 m2 

En localsdiferents a l'aula ( laboratori, 
gimnàs, taller, sala de dibuix..:) 

1 cada 5 m2 

El conjunt de la planta o de l'edifici  1 cada 10 m2 

Magatzems i arxius  1 cada 40 m2 

Lavabos en planta  1 cada 3 m2 

Sales d'ús múltiple  1 cada 1 m2 

 

L’ocupació màxima prevista en cada edifici, resultat d’aplicar els anteriors criteris en la data 
en que es redacta aquest expedient, són els següents: 

 

PLANTA 
Superfície 

[m2]   
Tipus d'activitat 

Rati densitat 
ocupacional 
[m2/pers] 

Ocupació  
REAL 
[pers] 

PLANTA BAIXA  708,06  m² 
 

29,00 

MOLL DE DESCÀRREGA D'ARXIU  59,71  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  5,00 

SALA DE RECEPCIÓ  20,60  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  2,00 

DIPOSIT PER A SUPORTS ESPECIALS  29,70  m²  Magatzem i arxius  40,0  ‐ 

DISTRIBUDOR 1  28,34  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  2,00 

DIPÒSIT A  63,78  m²  Magatzem i arxius  40,0  1,00 

BANY ADAPTAT  5,17  m²  Lavabos de planta  3,0  1,00 

SERVEIS  3,25  m²  Lavabos de planta  3,0  1,00 

SALA DESINFECCIÓ I DESINSECTACIÓ  8,44  m²  Tallers especialitzats  5,0  1,00 

DISTRIBUIDOR 2  17,46  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  1,00 

PASSADÍS  13,29  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  1,00 

DISTRIBUIDOR 3  13,24  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  1,00 
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ASCENSOR  9,77  m²  Nul∙la  ‐  ‐ 

ASCENSOR  2,80  m²  Nul∙la  ‐  ‐ 

DIPÒSIT C  150,49  m²  Magatzem i arxius  40,0  3,00 

DIPÒSIT GRANS FORMATS  30,51  m²  Magatzem i arxius  40,0  ‐ 

DIPÒSIT B  117,29  m²  Magatzem i arxius  40,0  2,00 

E.T ( ENDESA )  28,92  m²  Nul∙la  ‐  ‐ 

SOTA ESCALA  14,04  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  1,00 

MAGATZEM MATERIAL  15,56  m²  Magatzem i arxius  40,0  ‐ 

VESTIBUL ENTRADA  54,88  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  5,00 

ESCALA 2  20,82  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  2,00 

PLANTA 1  685,30  m² 
 

146,00 

SALA REUNIONS  21,58  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  2,00 

DESPATX DIRECCIÓ  24,83  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  2,00 

SALA DE CONSULTA  71,94  m²  Tallers especialitzats  5,0  14,00 

C.GRUPS DE TREBALL  16,86  m²  Tallers especialitzats  5,0  3,00 

CLASSIFICACIÓ I ORDENACIÓ  59,67  m²  Tallers especialitzats  5,0  11,00 

OFFICE  9,03  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  ‐ 

VESTIBUL I GUIXETES  8,43  m²  Lavabos de planta  3,0  2,00 

C. AUDIOVISUAL  10,19  m²  Tallers especialitzats  5,0  2,00 

ESCALA 1  20,82  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  2,00 

ESCALA NIT  35,16  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  3,00 

NETEJA  3,19  m²  Lavabos de planta  3,0  1,00 

BANY  2,93  m²  Lavabos de planta  3,0  ‐ 

SALA POLIVALENT  76,91  m²  Tallers especialitzats  1,0  76,00 

VESTIBUL GENERAL  63,15  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  6,00 

ASCENSORS  9,84  m²  Nul∙la  ‐  ‐ 

PAS  3,25  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  ‐ 

BANY HOMES  6,37  m²  Lavabos de planta  3,0  2,00 

SERVEIS C.  5,35  m²  Lavabos de planta  3,0  1,00 

BANY DONES  5,52  m²  Lavabos de planta  3,0  1,00 

MAGATZEM  8,83  m²  Magatzem i arxius  40,0  ‐ 

DISTRIBUIDOR  12,73  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  1,00 

ESCALA 3  20,98  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  2,00 

E.T ( ENDESA )  32,71  m²  Nul∙la  ‐  ‐ 

DIPÒSIT D  152,23  m²  Magatzem i arxius  10,0  15,00 

ASCENSOR  2,8  m²  Nul∙la  ‐  ‐ 

PLANTA 2  642,56  m² 
 

239,00 

AULA  54,28  m² 
Aula docència no 

infantil 
1,5  36,00 

AULA  42,59  m² 
Aula docència no 

infantil 
1,5  28,00 

AULA  37,47  m² 
Aula docència no 

infantil 
1,5  24,00 

ADMINISTRACIÓ  31,91  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  3,00 

DIRECCIÓ  19,44  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  1,00 

INSTAL  9,73  m²  Nul∙la  ‐  ‐ 
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CORREDOR  35,5  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  3,00 

TERRASSA  35,99  m²  Nul∙la  ‐  ‐ 

DISTRIBUÏDOR P.  33,41  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  3,00 

BANY H.  6,23  m²  Lavabos de planta  3,0  2,00 

BANY D.  5,78  m²  Lavabos de planta  3,0  1,00 

BANY A.  4,18  m²  Lavabos de planta  3,0  1,00 

NETEJA 1  5,44  m²  Lavabos de planta  3,0  1,00 

CORREDOR  4,95  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  ‐ 

CORREDOR  34,94  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  3,00 

AULA  45,41  m² 
Aula docència no 

infantil 
1,5  30,00 

AULA  41,96  m² 
Aula docència no 

infantil 
1,5  27,00 

AULA  43,02  m² 
Aula docència no 

infantil 
1,5  28,00 

AULA  44,16  m² 
Aula docència no 

infantil 
1,5  29,00 

AULA  19,27  m² 
Aula docència no 

infantil 
1,5  12,00 

ESCALA  29,43  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  2,00 

ADMINISTRACIÓ  6,68  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  ‐ 

ESPAI POLIVALENT  50,79  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  5,00 

PLANTA 3  609,20  m² 
 

241,00 

AULA  53,81  m² 
Aula docència no 

infantil 
1,5  35,00 

AULA  43,27  m² 
Aula docència no 

infantil 
1,5  28,00 

AULA  38,07  m² 
Aula docència no 

infantil 
1,5  25,00 

ADMINISTRACIÓ  31,45  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  3,00 

CORREDOR  44,02  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  4,00 

DISTRIBUÏDOR P.  33,49  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  3,00 

BANY H.  6,23  m²  Lavabos de planta  3,0  2,00 

BANY D.  5,78  m²  Lavabos de planta  3,0  1,00 

BANY A.  4,18  m²  Lavabos de planta  3,0  1,00 

CORREDOR  4,95  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  ‐ 

CORREDOR  34,94  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  3,00 

NETEJA 1  5,44  m²  Lavabos de planta  3,0  1,00 

AULA  45,51  m² 
Aula docència no 

infantil 
1,5  30,00 

AULA  41,96  m² 
Aula docència no 

infantil 
1,5  27,00 

AULA  43,02  m² 
Aula docència no 

infantil 
1,5  28,00 

AULA  64,35  m² 
Aula docència no 

infantil 
1,5  42,00 

DIRECCIÓ  18,7  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  1,00 

INSTAL.  9,59  m²  Nul∙la  ‐  ‐ 

ESPAI POLIVALENT  49,86  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  4,00 

ESCALA  30,58  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  3,00 

PLANTA 4  591,75  m² 
 

20,00 

ESCALA 1  27,72  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  2,00 
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INSTAL.LACIONS  30,28  m²  Nul∙la  ‐  ‐ 

ASCENSOR  2,81  m²  Nul∙la  ‐  ‐ 

V.I. 1  8,75  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  ‐ 

V. ASCENSOR  5,59  m²  Nul∙la  ‐  ‐ 

DIPÒSIT E  207,62  m²  Magatzem i arxius  40,0  5,00 

V.I. 4  7,46  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  ‐ 

ESCALA 2  20,46  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  2,00 

EXPOSICIÓ PERMANENT I SALA 
REUNIONS 

51,4  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  5,00 

V.I. 3  6,8  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  ‐ 

ASCENSORS  8,36  m²  Nul∙la  ‐  ‐ 

GUARDAROBA  4,67  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  ‐ 

BANY A.  5,61  m²  Lavabos de planta  3,0  1,00 

DIPÒSIT F  190,66  m²  Magatzem i arxius  40,0  4,00 

V.I. 2  13,56  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  1,00 

PLANTA 5  94,25  m² 
 

‐ 

SALA MAQ.  25,24  m²  Nul∙la  ‐  ‐ 

INSTAL.  14,61  m²  Nul∙la  ‐  ‐ 

TERRASSA  54,4  m²  Nul∙la  ‐  ‐ 

TOTAL  3.331,12  m² 
   

675,00 

 

 L’ocupació  total  de  l’establiment  és  de  675  persones  a  efectes  del  càlcul 
d’evacuació. 

Quadre resum de la ocupació per planta:  

PLANTA 
OCUPACIÓ 
[persones] 

PLANTA BAIXA  29 

PLANTA 1  146 

PLANTA 2  239 

PLANTA 3  241 

PLANTA 4  20 

PLANTA 5  ‐ 

TOTAL  675 persones 

 

*Consultarplànols de contraincendis a l'ANNEX per a veure la distribució. 
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2.4.2.‐ NOMBRE DE SORTIDES I LONGITUD DELS RECORREGUTS D’EVACUACIÓ 

Segons  la  Taula  3.1  de  l’Apartat  3  de  la  Secció  3  (SI  3  –  Evacuació  d’ocupants),  indica  el 
nombre de sortides que ha d’existir en cada cas, com a mínim, així com la longitud màxima 
dels recorreguts d’evacuació. 

Aquestes condicions es passen a definir a continuació: 

 En establiments que disposin de més d’una sortida d’emergència, com és el cas,  la 
longitud dels recorreguts d’evacuació fins a la sortida no ha d'excedir dels  50 metres, 
fet que es compleix amb escreix, tal  i com queda detallat en els plànols ajuntats en 
l'Annex. 
 

L'edifici disposa de tres sortides d'emergència; la primera, per Plaça del Rei,  la segona per 
Carrer Bartomeu i la tercera per el Carrer de la Concepció. 

Per les sortides de persones amb minusvalia i en compliment del Codi d’accessibilitat (Decret 
135/95  sobre  supressió  de  barreres  arquitectòniques),  per  les  seves  característiques  de 
superfície, es garanteixque el nostre edifici compleix.  

2.4.3.‐ DIMENSIONAT DELS MEDIS D’EVACUACIÓ 

CRITERIS PER L’ASSIGNACIÓ DELS OCUPANTS 

Quan un  recinte, en una planta o en  l’edifici ha d’existir més d’una sortida,  la distribució 
dels ocupants entre elles a efectes de càlcul ha de fer‐se suposant  inutilitzada una d’elles, 
sota la hipòtesi més desfavorable. 

A efectes de càlcul de la capacitat d’evacuació de les escales i de la distribució dels ocupants 
entre elles, quan existeixin vàries, no es precís suposar  inutilitzada totalment alguna de  les 
escales protegides existents.  

En el nostre cas, no serà necessari inutilitzar a efectes de càlcul  cap de les nostres escales 
principals ja que les dues són protegides segons l'apartat 4 de la Secció SI 3 (SI3 ‐ Evacuació 
ocupants) 

En  canvi,  quan  existeixin  varies  escales  no  protegides,  s’ha  de  considerar  inutilitzada 
totalment alguna d’elles, sota la hipòtesi més desfavorable. 

 

CÀLCUL 

El dimensionament dels elements d’evacuació ha de realitzar‐se segons el que s’exposa a la 
Taula 4.1 de l’Apartat 4 de la Secció 3 (SI 3 – Evacuació d’ocupants): 

 PORTES 

Les portes tenen una capacitat de pas de persones en funció de l’amplada, A≥P/200, on P és 
el nombre total de persones que han d’evacuar a través d’aquesta porta, essent sempre com 
a mínim de 0,80 metres d’amplada. 

L’amplada de  tota  la  fulla de  la porta no ha d’ésser menor que 0,60 metres, ni excedir de 
1,20 metres. 
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MEDIS EVACUACIÓ PORTES 
Amplada 
Porta (m) 

Capacitat porta 
[persones] 

Capacitat 
projectada 
[persones] 

Sortida d’emergència 1      
( Plaça de Rei ) 

1,8 + 1,6  680  461 

Sortida d’emergència 2 
(Carrer de la Concepció) 

1  200  160 

Sortida d’emergència 3      
( Carrer Bartomeu) 

1  200  200 

 

Per tant es pot assegurar que les portes són suficients per evacuar tota la gent. 

 

Totes les nostres sortides donen directament a la via pública i per tant no es disposa de cap 
espai exterior segur.  

 

 Els espais exteriors segurshan de complir amb el següents requeriments: 

‐ Permet  la  dispersió  dels  ocupants  que  abandonen  l’edifici,  en  condicions  de 
seguretat. 

‐ Es pot considerar que  la citada condició es compleix quan  l’espai exterior té, davant 
de cada sortida de l’edifici que comuniqui a ell, una superfície d’almenys 0,5P m2 dins 
de  la  zona delimitada  amb un  radi de  0,1P m de  la distància des de  la  sortida de 
l’edifici,  essent P  el nombre d’ocupants que  tingui previst  evacuar  aquella  sortida. 
Quan P no excedeixi de 50 persones no caldrà complir la citada condició.  

‐ Si l’espai considerat no està comunicat amb la xarxa viària o amb altres espais oberts, 
no  es  pot  considerar  cap  espai  situat  a  menys  de  15  m  de  qualsevol  edifici, 
exceptuant  quan  aquest  estigui  dividit  en  sectors  d’incendi  estructuralment 
independents  entre  sí  i  amb  sortides  també  independents  a  l’espai  exterior.  En 
aquest cas, aquesta distància es podrà aplicar únicament respecte del sector afectat 
per un possible incendi. 

‐ Permet una àmplia dissipació de la calor, del fum i dels gasos produïts pel incendi. 

‐ Permet l’accés dels efectius dels bombers i dels mitjans d’ajuda als ocupants que, en 
cada cas, es consideren necessaris. 

‐ La coberta d’un edifici es pot considerar com a espai exterior  segur  sempre que, a 
més,  de  complir  les  condicions  anteriors,  la  seva  estructura  sigui  totalment 
independent de  la del edifici amb sortida al citat espai  i un  incendi no pugui afectar 
simultàniament a ambdós. 
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 ESCALES NO PROTEGIDES 

Les escales no protegides  tenen una capacitat de pas de persones en  funció de  l’amplada, 
A≥P/160 per evacuació descendent  i A≥P/(160‐10h) per evacuació ascendent, on P és el 
nombre total de persones que han d’evacuar a través d’aquesta escala. 

L’amplada mínima pot  ser de  0,80 metres  en  escales previstes per  a  10 persones,  com  a 
màxim, i aquestes siguin usuaris habituals de la mateixa i d’1,00 metres en la resta de casos. 

L'amplada mínima per a escales em ús docent o de pública concurrència segons ( SU 1‐4.1) 
ha de ser de 1.20 m.  

En el present projecte existeixen 2 escales no protegides i d'evacuació descendent que 
formen part dels recorreguts d’evacuació de l’edifici. Per el càlcul d'evacuació s'ha 
inutilitzat  ambdues escales alternativament per a poder dur a terme dues hipòtesis. 

 

ESCALES NO 
PROTEGIDES 

Altura (m) 
Amplada 

(m) 
Tipusevacuació Capacitatd'evacuaciómàx

Escala vestíbul entrada  4.46  1.7  DESCENDENT  272 

Escala Int.  3.9  1.2  DESCENDENT  192 

* S'ha utilitzat  A > P /160 

 ESCALES PROTEGIDES 

Les escales protegides  tenen una  capacitat de pas de persones en  funció de  la  suma dels 
ocupants assignats a  l’escala a  la planta considerada més  les de  les situades per sota o per 
sobre d’ella fins la planta de sortida de l’edifici i en funció de l’amplada de l’escala a la zona 
de desembarcament a  la planta de sortida de  l’edifici, E≤3xS+160xAS, on E és  la suma dels 
ocupants assignats, S és  la superfície útil del recinte de  l’escala protegida  i AS és  l’amplada 
de l’escala a la zona de desembarcament a la planta de sortida de l’edifici. 

L’amplada mínima pot  ser de  0,80 metres  en  escales previstes per  a  10 persones,  com  a 
màxim, i aquestes siguin usuaris habituals de la mateixa i d’1,00 metres en la resta de casos. 

Les escales protegides disposen d'un sistema de pressió diferencial en  front a  l'acumulació 
de fum en cas d'incendi.  

En el present projecte es disposa de dues escales protegides. 

‐ Escala 1:  Des de Planta Baixa a Planta Quarta. NO disposa d’accés a planta primera. 
Accés  directa  al  vestíbul  d’entrada  amb  sortida  al  exterior  per  Plaça  de  Rei.En  la 
planta de sortida de l’edifici les escales protegides amb evacuació descendent poden 
no disposar de compartimentació final quan sigui un sector de risc mínim. 

Escala 3: Des de Planta Baixa (sortida directe al carrer) fins a Planta coberta.  

Totes  les  especificacions  tècniques  vénen  detallades  en  el  quadre  següent  i  
posteriorment en el quadre 2.4.9 
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ESCALES PROTEGIDES  Altura (m) 
Amplada 

(m) 
Tipusevacuac

ió 
Capacitatd'evacuació

màx 

Escala 1  11.87  1.3  DESCENDENT  410.2 

Escala 3  16.85  1.4  DESCENDENT  608.51 

* S'hautilitzat E < 3S+160As

 ZONES A L’AIRE LLIURE 

PASSADISSOS I RAMPES 

Els passadissos  i  rampes  tenen una  capacitat de pas de persones en  funció de  l’amplada, 
A≥P/600, on P és el nombre total de persones que han d’evacuar a través d’aquest passadís, 
essent sempre com a mínim d’1,00 metres d’amplada. 

En aquest projecte disposa d’una rampa exterior de molt poca pendent, en  la seva sortida 
que compleix amb escreix. 

ESCALES 

Les escales tenen una capacitat de pas de persones en funció de l’amplada, A≥P/480, on P és 
el nombre  total de persones que han d’evacuar a  través d’aquesta escala, essent  sempre 
com a mínim d’1,00 metres d’amplada. 

En aquest projecte no es disposa de cap escala a l’aire lliure. 

2.4.4.‐ PROTECCIÓ DE LES ESCALES 

A  la  Taula  5.1  de  l’Apartat  5  de  la  Secció  3  (SI  3  –  Evacuació  d’ocupants)  s’indiquen  les 
condicions de protecció que han de complir les escales previstes per l’evacuació. 

Per a ús Docent  les escales per evacuació descendent han de estar protegides si  l’alçada 
d’evacuació de l’escala és superior o igual a 14 metres. 

Les escales per evacuació ascendent no cal que estiguin protegides si l’alçada d’evacuació de 
la mateixa és inferior a 6 metres si el nombre de persones, a les que serveix en el conjunt de 
plantes, és inferior a 100. 

2.4.5.‐ PORTES SITUADES EN RECORREGUTS D’EVACUACIÓ 

Les portes previstes com sortida de planta o d’edifici i les previstes per l’evacuació de més 
de 50 persones seran abatibles amb eix de gir verticali el seu sistema de tancament, o bé 
no actuarà mentre hi hagi activitat en les zones a evacuar, o bé consistirà en un dispositiu 
de fàcil i ràpida obertura des del costat del qual provingui l’evacuació, sense utilitzar clau i 
sense haver d’actuar sobre més d’un mecanisme. 

Obrirà en sentit de  l’evacuació totes  les portes de sortida previstes pel pas de més de 100 
persones en establiments d’ús Pública Concurrència  i  les portes previstes per a més de 50 
ocupants del recinte.Les portes d’obertura automàtica disposaran d’un sistema tal que, en 
cas de fallada del mecanisme d’obertura o del subministrament d’energia, obri  la porta  i 
impedeixi que aquesta es tanqui. 
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2.4.6.‐ SENYALITZACIÓ DELS MEDIS D’EVACUACIÓ 

S’utilitzaran  les senyals de sortida, d’ús habitual o d’emergència, definides segons  la norma 
UNE 23035‐4:2003. 

Les sortides del recinte, planta o edifici tindran una senyal amb el rètol “SORTIDA”,excepte 
en edificis d’ús Residencial Vivenda. 

La senyal de “Sortida d’emergència” s’ha d’utilitzar en totes les sortides previstes per al seu 
ús exclusiu en cas d’emergència. 

2.4.7.‐ CONTROL DEL FUM D’INCENDI 

En  els  casos  que  a  continuació  s’indiquen  s’ha  d’instal∙lar  un  sistema  de  control  del  fum 
d’incendi capaç de garantir aquest control durant  l’evacuació dels ocupants, de  forma que 
aquesta es pugui portar a terme en condicions de seguretat: 

 Zones d’ús d’aparcament que no tinguin la consideració d’aparcament obert. 

 Establiments d’ús Comercial o Pública Concurrència que la seva ocupació excedeixi de 
1.000 persones. 

 Atris quan la seva ocupació excedeixi de 500 persones. 

En la present instal∙lació, NO és necessari instal∙lar un sistema de control del fum d’incendi, 
ja que és un establiment d’ús Docent.  

2.4.8.‐ EVACUACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITATS EN CAS D’INCENDI 

En  els  edificis  d’ús  administratiu  amb  una  alçada  d’evacuació  superior  a  14 metres,  tota 
planta que no disposi d’alguna sortida a l’edifici accessible, disposarà de la possibilitat de pas 
a un sector d’incendis alternatiu mitjançant una sortida de planta accessible o bé una zona 
de refugi apta per el nombre de places que s’indica a continuació: 

‐ Un usuari en cadira de rodes per cada 100 ocupants o fracció, segons l’indicat en el SI3‐2. 

Tenint en  compte que  tots els espais  seran adaptats  i amb  itineraris accessibles,  totes  les 
sortides d’emergències es consideren aptes per evacuar persones amb discapacitats en cas 
d’incendi 
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2.4.9 QUADRE RESUM DELS DIFERENTS SECTORS DE RISC DE L'EDIFICI. 
 

Superfície 

Construïda
Volum 

Nivell de Risc 

ESPECIAL 

Estructura 

portant

Parets i sotres 

separadores

Vestibul 

Independent

Portes 

comunicadores

Màxim recor‐

regut a sortida

Sostres i 

parets
De terres

PL‐0 PLANTA SOTERRANI

P0‐05 DIPÒSIT A 65,38                    196,13                  BAIX R‐120 EI‐90 NO EI245‐C5 ≤ 25 m B‐S1, D0 BFL‐S1

P0‐11 DISTRIBUIDOR 3 16,35                    ‐ ‐ EI‐120 ‐ EI230‐C5 ‐ ‐ ‐

P0‐14 DIPÒSIT C 172,68                  518,03                  ALT  R‐180 EI‐180 SÍ 2 x EI245‐C5 ≤ 25 m B‐S1, D0 BFL‐S1

P0‐16 DIPÒSIT B 127,75                  383,24                  MIG R‐120 EI‐120 SÍ 2 x EI230‐C5 ≤ 25 m B‐S1, D0 BFL‐S1

P0‐17 E.T ( ENDESA ) 33,56                    ‐ BAIX R‐120 EI‐90 NO EI245‐C5 ≤ 25 m B‐S1, D0 BFL‐S1

P0‐09 DISTRIBUIDOR 2 20,87                    ‐ ‐ EI‐120 ‐ EI230‐C5 ‐ ‐ ‐

Superfície 

Construïda
Volum 

Nivell de Risc 

ESPECIAL 

PL‐1 PLANTA 1

P1‐16 PAS 4,48                       ‐ ‐ EI‐120 ‐ EI230‐C5 ‐ ‐ ‐

P1‐23 E.T ( ENDESA ) 33,57                    ‐ BAIX R‐90 EI‐90 NO EI245‐C5 ≤ 25 m B‐S1, D0 BFL‐S1

P1‐21 DISTRIBUIDOR 15,32                    ‐ ‐ EI‐120 ‐ EI230‐C5 ‐ ‐ ‐

P1‐24 DIPÒSIT D 172,68                  ‐ ALT  R‐180 EI‐180 SÍ 2 x EI245‐C5 ≤ 25 m B‐S1, D0 BFL‐S1

Superfície 

Construïda
Volum 

Nivell de Risc 

ESPECIAL 

PL‐4 PLANTA 4 

P4‐04  V.I. 1   10,92                    ‐ ‐ EI‐120 ‐ EI230‐C5 ‐ ‐ ‐

P4‐06  DIPÒSIT E   207,45                  480,02                  ALT  R‐180 EI‐180 SÍ 2 x EI245‐C5 ≤ 25 m B‐S1, D0 BFL‐S1

P4‐10  V.I. 3   8,33                       ‐ ‐ EI‐120 ‐ EI230‐C5 ‐ ‐ ‐

P4_7 V.I.4 9,00                       ‐ EI‐120 ‐ EI230‐C5 ‐ ‐ ‐

P4‐14  DIPÒSIT F   192,62                  438,97                  ALT  R‐180 EI‐180 SÍ 2 x EI245‐C5 ≤ 25 m B‐S1, D0 BFL‐S1

P4‐15  V.I. 2   15,55                    ‐ ‐ EI‐120 ‐ EI230‐C5 ‐ ‐ ‐

Superfície 

Construïda
Volum 

Nivell de Risc 

ESPECIAL 

PL‐5 PLANTA 5

P5‐01  SALA MAQ.   7,82                       ‐ BAIX R‐90 EI‐90 NO EI245‐C5 ≤ 25 m B‐S1, D0 BFL‐S1

P5‐02  INSTAL.   16,57                    ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Superfície 

Construïda
Volum 

Nivell de Risc 

ESPECIAL 

GL GENERAL 

G‐1 SECTOR PB‐P1‐P2‐P3‐P4 2.643,33               ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

G‐2 ESCALA 3 158,06                  ‐ ‐ EI‐120 NO EI260‐C5 ‐ ‐ ‐

G‐3 ESCALA 1 127,25                  ‐ ‐ EI‐120 NO EI260‐C5 ‐ ‐ ‐

SECTOR

Condicions de les zones especials integrades en edificis
Reacció al foc 

d'elements constructius

SECTOR

SECTOR

SECTOR

SECTOR
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2.5.‐ INSTAL∙LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

2.5.1.‐ DOTACIÓ DE INSTAL∙LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Els  edificis  han  de  disposar  dels  equips  i  instal∙lacions  de  protecció  contra  incendis  que 
s’indica a  la Taula 1.1 de  l’Apartat 1 de  la Secció 4 (SI 4 – Instal∙lacions de protecció contra 
incendis). 

El  disseny,  la  execució,  la  posada  en  funcionament  i  el  manteniment  d’aquestes 
instal∙lacions, així com els seus materials, components i equips, han de complir l’establert al 
“Reglament  de  Instal∙lacions  de  Protecció  Contra  Incendis”,  a  les  seves  disposicions 
complementàries. 

La dotació de  les  instal∙lacions de protecció  contra  incendis en  l’activitat es detalla en els 
següents apartats. 

 

EXTINTORS PORTÀTILS 

Els extintors es situaran on existeixi major probabilitat d’originar‐se un incendi, pròxim a les 
sortides del sector i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. La seva distribució és tal que el 
recorregut màxim  horitzontal  des  de  qualsevol  origen  d’evacuació  fins  un  extintor  no 
superi els 15 metres o en les zones de risc especial conforme el capítol 2.  

Seran de 6 kg i d’eficàcia com a mínim 21A‐113B, distribuïts segons plànols. 

En zones amb riscs elèctrics se situaran extintors de CO2. 

S’ubicaran en llocs protegits del trànsit de vehicles. Es senyalitzarà la seva ubicació segons la 
norma UNE 23033. 

Els extintors portàtils es disposaran de forma tal que puguin ser utilitzats de manera ràpida i 
fàcil; sempre que sigui possible, se situaran en suports verticals de  forma  tal que  l’extrem 
superior de l’extintor es trobi a una alçada sobre el terra inferior a 1,70 m. 

Amb el que significa que es necessiten els extintors tal i com s’estan indicats en plànols, de 
les següents característiques: 

 

Falta requadre d'extintors existents  

PLANTES 
Extintor de pols 

6 kg/cm2 
Extintor de CO2 

Planta 0  8 un.   2 un. 

Planta 1  6 un.  1 un.  

Planta 2  4 un.  1 un.  

Planta 3  4 un.  1 un.  

Planta 4  4 un.   1 un.  

Planta 5  1 un.   ‐ 
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BOQUES D’INCENDI EQUIPADES (B.I.E.) 

En general  s’instal∙len  les boques d’incendi en  zones de  risc especial alt en  les que el  risc 
sigui degut a matèries combustibles sòlides principalment. 

En  les  zones  corresponents  a  ús Docent,  s’instal∙len  les  boques  d’incendi  si  la  superfície 
construïda excedeix de 2.000 m2. 

Per zones de risc especial ALT,  conforme al capítol 2 de la Secció SI1, en les que el risc vingui 
principalment de combustibles sòlids. És per això que, en aquest cas, s'hauran de col∙locar 
diversos BIE 45 mm. 

En aquest cas, per a edificis d’ús DOCENT, SÍ és necessari  instal∙lar un sistema de boques 
d’incendi,  ja que  la  superfície  construïda és de 4.079 m2(incloent‐hi  sectors)  i per  tant és 
superior a 2.000 m2. 

La distància entre qualsevol punt de local protegit fins a la BIE més pròxima, no ha d'excedir 
en cap  cas els 25 m. 

Es distribuiran els BIE's  tal i com es disposa el següent requadre:  

PLANTES 
BIE 

25 mm 
BIE 

45 mm 

Planta 0  ‐  2 ut. 

Planta 1  ‐  2 ut. 

Planta 2  2 ut.  ‐ 

Planta 3  2 ut.  ‐ 

Planta 4  2 ut. 

Planta 5  ‐  ‐ 

 

Segons el "Reglament d’Instal∙lacions de Protecció contra  Incendis" RD 1942/1993,  la xarxa 
de  tuberies  haurà  de  proporcionar,  durant  una  hora,  com  a  mínim,  la  hipòtesis  de 
funcionament  simultani de  les  2 BIE hidràulicament més desfavorables  amb una pressió 
mínima de 2 bar en l'orifici de sortida de qualsevol BIE. 

Per tant, el caudal disponible haurà de ser de: 

Q= 200 lts/min x 60 min x 2 un = 24.000 lts 

   

Per  a  poder  subministrar  el  volum  d'aigua  necessari  per  a  complir  amb  els  requeriments 
exigits pel bon  i correcte  funcionament del  sistema de BIE's,  s'ha assegurat que  la pressió  
d'entrada amb  l'ajuda d'una bomba elèctrica de pressió  (alimentada per un circuit elèctric 
d'emergència)  més  una  bomba  jockey.siguin  suficient  per  a  contrarestar  la  pèrdua  de 
càrrega  i  assegurar  un mínim  de  2  bar  en  la  boca  de  qualsevol  orifici.  Es  disposa  d'un 
certificat  de  la  Companyia  d’aigües  on  s'indicarà  que  s  disposa  d’una  secció  de  DN‐110, 
suficient per a poder subministrar 24.000 lts en 60 minuts a la pressió necessària.  
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ASCENSOR D’EMERGÈNCIA 

Els ascensors d’emergència s’hauran d’instal∙lar en plantes on l’alçada d’evacuació excedeixi 
els 28 metres. 

En aquest cas, NO és necessari instal∙lar un ascensor d’emergència. 

 

HIDRANTS EXTERIORS 

Si  l’altura  d’evacuació  descendent  excedeix  de  28 metres  o  si  l’ascendent  excedeix  de  6 
metres, així com en establiments de densitat d’ocupació major que 1 persona cada 5 m2 i la 
seva  superfície  construïda  estigui  compresa  entre  2.000  i  10.000 m2,  s’ha  d’instal∙lar  un 
sistema d’hidrants exteriors. 

En les zones corresponents a ús docent, s’ha d’instal∙lar un hidrant d’incendis si la superfície 
total  construïda està  compresa entre 5.000  i 10.000 m2.  Se n’instal∙larà un addicional per 
cada 10.000 m2 o fracció.  

Els hidrants han d'estar emplaçats en la via pública o espais d'accessibilitat equivalent per a 
vehicles de bombers, i a una distància tal que qualsevol punt d'una façana a nivell de rasant 
estigui a menys de 100 metres d'un hidrant. 

Tot i això, segons la SPEIS SP‐120, si que haurem d’estar protegits per un sistema d’hidrants 
d’incendi. 

S’ajunta un plànol de situació  i emplaçament on es situal’hidrant més pròxim, a menys de 
100 metres de la façana més propera.  
 

INSTAL∙LACIÓ AUTOMÀTICA D’EXTINCIÓ 

S’instal∙larà un sistema automàtic d’extinció d’incendis en tots els edificis que la seva alçada 
d’evacuació excedeixi de 80 metres 

En  cuines  en  les  que  la  potència  instal∙lada  excedeixi  de  20  kW  en  un  ús  Hospitalari  o 
Residencial Públic, o de 50kW en qualsevol altre ús. 

En  centres  de  transformació  amb  aparells  que  tinguin  aïllament  dielèctric  amb  punt 
d’inflamació inferior que 300 ºC i potència instal∙lada superior a 1.000 kVA en cada aparell o 
superior  a  4.000  kVA  en  el  conjunt  dels  aparells,  s’ha  d’instal∙lar  un  sistema  automàtic 
d’extinció. Si el centre està  integrat en un edifici de Pública Concurrència  i té accés des de 
l’interior de l’edifici, aquestes potències són de 630 kVA i de 2.520 kVA respectivament. 

En  les  zones  corresponents  a  ús  docent,  noserà  necessari  la  instal∙lació  d'un  sistema 
d'extinció automàtica.  

En aquest cas, NO és necessari instal∙lar un sistema automàtic d’extinció d’incendis. 
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SISTEMES DE COLUMNA SECA 

S’instal∙laran sistemes de columna seca quan l’alçada d’evacuació excedeixi els 24 metres. 

En aquest cas, NO és necessari instal∙lar sistemes de columna seca. 

 

SISTEMES DE DETECCIÓ D’INCENDI 

En les zones corresponents a ús DOCENT, s’instal∙laran sistemes de detecció d’incendi quan 
la superfície construïda sigui superior de 2.000 m2, es col∙locaran detectors en  les zones de 
risc alt conforme el que s’estableix en el capítol 2 se la Secció 1 del CTE‐DB‐SI. Si excedeix de 
5.000 m2, es col∙locaran detectors en tot l’edifici. 

En aquest cas, serà necessari la disposició  de detectors d'incendis en les zones de Risc Alt, 
però no  la distribució d'aquests al  llarg de tot  l'edifici  ja que  la nostra superfície construïda 
no  excedeix  els  5.000 m2.    Encara  que  per  a  decisió  pròpia  del  titular,  S'INSTAL∙LARAN 
DETECTORS DE FUM PER A TOT L’EDIFICI.  

Consultar Annex Plànols per a distribució específica dels aparells.  

 

SISTEMES D’ALARMA D’INCENDI 

En  les zones corresponents a ús DOCENT, s’instal∙laran sistemes d’alarma d’incendi quan  la 
superfície  construïda  excedeixi  de  1.000m2.  Tanmateix,  el  sistema  ha  d’ésser  apte  per 
emetre missatges per megafonia. 

Quan es requereixi  la  instal∙lació d'un sistema manual d'alarma d'incendi s'ha de situar, en 
tot cas, un polsador al costat de cada sortida d'evacuació del sector d'incendi,  i  la distància 
màxima que  s'ha de  recórrer des de qualsevol punt  fins a arribar a un polsador no ha de 
superar els 25 m.  

En aquest cas, només es disposaran de polsadors en zones on l’accés sigui limitat per evitar 
el vandalisme, ja que tal i com s’ha explicat en apartats anteriors, s'instal∙larà, encara que no 
sigui obligatori, un sistema complet de detecció de fums.  

Consultar Annex Plànols per a distribució específica dels aparells. 

2.5.2.‐ SENYALITZACIÓ DE LES INSTAL∙LACIONS MANUALS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Els  medis  de  protecció  contra  incendis  d’ús  manual  (extintors,  BIEs,  hidrants  exteriors, 
polsadors  manuals  d’alarma  i  dispositius  de  dispar  de  sistemes  d’extinció)  s’han  de 
senyalitzar mitjançant senyals definides a la norma UNE 23033‐1 el tamany de les quals serà: 

 210x210mm quan la distància d’observació de la senyal no excedeixi de 10 metres 

 420x420mm quan  la distància d’observació de  la senyal estigui compresa entre 10  i 
20 metres. 

 594x594mm quan  la distància d’observació de  la senyal estigui compresa entre 20  i 
30 metres. 

Les senyals han d’ésser visibles encara que hi hagi algun tipus de fallida al subministrament 
de  l’enllumenat normal. Quan siguin  foto  luminiscents,  les seves característiques d’emissió 
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lluminosa han de complir l'establer a la norma UNE 23035‐4:2003. 

En  aquest  cas,  es disposaran de  les  senyalitzacions necessàries  "visibles permanentment" 
que es requereixen.   

Consultar Plànols per a distribució específica de les senyalitzacions.   

2.6.‐ INTERVENCIÓ DELS BOMBERS 

2.6.1.‐ CONDICIONS D’APROXIMACIÓ I ENTORN 

APROXIMACIÓ ALS EDIFICIS 

Els vials d’aproximació als espais de maniobra als que es refereix  l’apartat següent han de 
complir les condicions següents: 

 L’amplada mínima útil lliure ha d’ésser de 3,50 metres. 

 L’alçada mínima lliure ha d’ésser de 4,50 metres. 

 La capacitat portant del vial ha d’ésser de 20kN/m2 

Als  trams  curvilinis,  el  carril  de  rodadora  ha  de  quedar  delimitat  per  una  traçada  d’una 
corona  circular  els  radis  de  la  qual  ha  d’ésser  de  5,30 metres  i  12,50 metres,  amb  una 
amplada lliure per la circulació de 7,20 metres. 

 

ENTORN DELS EDIFICIS 

Els edificis amb una altura d'evacuació descendent superior a 9 metres s'haurà de disposar  
d'un espai de maniobra per a bombers que compleixi amb les següents condicions all llarg de 
la seva façana en les que estiguin situats els accessos:  

  ‐ Amplada mínima lliure      5 m 

  ‐ Altura lliure          La del edifici 

  ‐ Separació màxima del vehicle de bombers a la façana de l'edifici 

    H < 15 m d'evacuació     23 m 

    15 < H < 20 d'evacuació    18 m  

    H > 20 d'evacuació       10 m 

  ‐ Distància màxima per arribar als  
  accessos necessaris per a poder arribar  
  a totes les seves zones.       30 m 

  ‐ Pendent màx.        10% 

  ‐ Capacitat portant del vial      100KN sobre 20 cm diàmetre 

 

En les vies d’accés sense sortida de més de 20 metres de llarg, es disposa d’un espai suficient 
per realitzar la maniobra dels vehicles del servei d’extinció de incendis. 

En  les  zones  edificades  limítrofs  o  interiors  a  les  àrees  forestals,  han  de  complir‐se  les 
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següents condicions: 

Ha d’existir una  franja de  25 metres d’amplada  separant  la  zona  edificada de  la  forestal, 
lliure d’arbustos o vegetació que pugui propagar un  incendi de  l’àrea  forestal així com un 
camí perimetral de 5 metres, que es pot incloure a la mateixa franja. 

La  zona  edificada  o  urbanitzada  ha  de  disposar  preferentment  de  dos  vies  d’accés 
alternatives, cada una de  les quals ha de complir amb  les condicions exposades a  l’Apartat 
5.6.1.1 de la present memòria tècnica. 

una no es pugui disposar de les dues vies alternatives indicades al paràgraf anterior, l’accés 
únic ha de finalitzar en un cul de sac de forma circular de 12,50 metres de radi, complint 
amb les condicions exposades al primer paràgraf. 

2.7.‐ RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA 

S’admet que un element tingui suficient resistència al foc si, durant la durada del incendi, el 
valor de càlcul de l’efecte de les accions, en tot instant t, no superi el valor de la resistència 
d’aquest material. 

2.7.1.‐ ELEMENTS ESTRUCTURALS PRINCIPALS 

ELEMENTS ESTRUCTURALS PRINCIPALS 

Es  considera  que  la  resistència  al  foc  d’un  element  estructural  principal  de  l’edifici  és 
suficient  si  té  la  classe  indicada  a  la  Taula  3.1  o  3.2 de  l’Apartat  3 de  la  Secció  6  (SI  6  – 
Resistència al foc de l’estructura). 

Corresponent a ús Docenten plantes sota rasant i sobre rasant, la resistència al foc suficient 
dels elements estructuralamb una l’alçada d’evacuació inferior a 28 metres, ha de ser: 

  ‐ Estructura Portant de l'edifici sota rasant    R‐120 

  ‐ Estructura Portant de l'edifici sota rasant    R‐90 

 

ELEMENTS ESTRUCTURALS EN ZONES DE RISC ESPECIAL   

Les  resistències  al  foc dels elements estructurals   en  zones de  risc especial  integrades en 
edificis són les següents.  

  ‐ Risc especial BAIX          R‐90 

  ‐ Risc especial MIG          R‐120 

  ‐ Risc especial ALT          R‐180 

Consultar quadre 2.4.9 i veure plànol en Annex Plànols.  

 

COBERTA: 

L'estructura de les cobertes lleugeres que no sigui previst que siguin usades per l’evacuació 
dels  ocupants,  podran  ser  R30  quan  la  seva  fallada  no  pugui  ocasionar  danys  greus  als 
edificis ni comprometre l’estabilitat d’altres plantes inferiors. 
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2.7.2.‐ ELEMENTS ESTRUCTURALS SECUNDARIS 

Els elements estructurals secundaris, com ara són els carregadors o els de les entre plantes 
d’un  local,  se’ls exigeix  la mateixa  resistència al  foc que als elements principals  si el  seu 
col∙lapse  pot  ocasionar  danys  personals  o  compromet  l’estabilitat  global,  l’evacuació  o  la 
compartimentació en sectors de incendi de l’edifici. 

Exigides per a senyalitzar l'itinerari accessible fins a un punt de cridada accessible o fins a un 
punt d'atenció accessible, seran d'acanaladora paral∙lela a  l'adreça de  la marxa  i d'amplària 
40 cm. 

Les característiques  i dimensions del Símbol  Internacional d'Accessibilitat per a  la mobilitat 
(SIA) s'estableixen en la norma UNE 41501:2002. 

 

VESTÍBUL  D'INDEPENDÈNCIA  

Recinte   d'ús exclusiu per exclusiu para circulació  situat entre dos o més  recintes o  zones 
amb  el  fi  d'aportar  una  major  garantia  de  compartimentació  contra  incendis  y  que 
únicament pot comunicar amb els recintes o zones a independitzar, amb vàters i ascensors. 
Les parets seran EI 120 i portes EI2 30‐C‐5. 
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4.‐ PLÀNOLS 

 

1. Situació i Emplaçament 

2. Hidrant 

3. Plànol Sectorització PB 

4. Plànol Sectorització P1 

5. Plànol Sectorització P2 

6. Plànol Sectorització P3 

7. Plànol Sectorització P4 

8. Plànol Sectorització P5 

9. Plànol Contra‐Incendis PB 

10. Plànol Contra‐Incendis P1 

11. Plànol Contra‐Incendis P2 

12. Plànol Contra‐Incendis P3 

13. Plànol Contra‐Incendis P4 

14. Plànol Contra‐Incendis P5 

15. Seccions 

   







Superfície 
Construïda

Volum  Nivell de Risc 
ESPECIAL 

PL‐0 PLANTA SOTERRANI
P0‐05 DIPÒSIT A 65,38                    196,13                  BAIX

P0‐11 DISTRIBUIDOR 3 16,35                    ‐

P0‐14 DIPÒSIT C 172,68                  518,03                  ALT 

P0‐16 DIPÒSIT B 127,75                  383,24                  MIG

P0‐17 E.T ( ENDESA ) 33,56                    ‐ BAIX

P0‐09 DISTRIBUIDOR 2 20,87                    ‐

SECTOR

Superfície 
Construïda

Volum 
Nivell de Risc 
ESPECIAL 

GL GENERAL 
G‐1 SECTOR PB‐P1‐P2‐P3‐P4 2.643,33              ‐

G‐2 ESCALA 3 158,06                  ‐

G‐3 ESCALA 1 127,25                  ‐

SECTOR



Superfície 
Construïda Volum 

Nivell de Risc 
ESPECIAL 

PL‐1 PLANTA 1
P1‐16 PAS 4,48                       ‐
P1‐23 E.T ( ENDESA ) 33,57                    ‐ BAIX
P1‐21 DISTRIBUIDOR 15,32                    ‐
P1‐24 DIPÒSIT D 172,68                  ‐ ALT 

SECTOR

Superfície 
Construïda

Volum 
Nivell de Risc 
ESPECIAL 

GL GENERAL 
G‐1 SECTOR PB‐P1‐P2‐P3‐P4 2.643,33              ‐

G‐2 ESCALA 3 158,06                  ‐

G‐3 ESCALA 1 127,25                  ‐

SECTOR



Superfície 
Construïda

Volum 
Nivell de Risc 
ESPECIAL 

GL GENERAL 
G‐1 SECTOR PB‐P1‐P2‐P3‐P4 2.643,33              ‐

G‐2 ESCALA 3 158,06                  ‐

G‐3 ESCALA 1 127,25                  ‐

SECTOR



Superfície 
Construïda

Volum 
Nivell de Risc 
ESPECIAL 

GL GENERAL 
G‐1 SECTOR PB‐P1‐P2‐P3‐P4 2.643,33              ‐

G‐2 ESCALA 3 158,06                  ‐

G‐3 ESCALA 1 127,25                  ‐

SECTOR



Superfície 
Construïda Volum 

Nivell de Risc 
ESPECIAL 

PL‐4 PLANTA 4 
P4‐04  V.I. 1   10,92                    ‐

P4‐06  DIPÒSIT E   207,45                  480,02                  ALT 

P4‐10  V.I. 3   8,33                       ‐

P4_7 V.I.4 9,00                      

P4‐14  DIPÒSIT F   192,62                  438,97                  ALT 

P4‐15  V.I. 2   15,55                    ‐

SECTOR

Superfície 
Construïda

Volum 
Nivell de Risc 
ESPECIAL 

GL GENERAL 
G‐1 SECTOR PB‐P1‐P2‐P3‐P4 2.643,33              ‐

G‐2 ESCALA 3 158,06                  ‐

G‐3 ESCALA 1 127,25                  ‐

SECTOR



Superfície 
Construïda

Volum 
Nivell de Risc 
ESPECIAL 

PL‐5 PLANTA 5
P5‐01  SALA MAQ.   7,82                       ‐ BAIX
P5‐02  INSTAL.   16,57                    ‐

SECTOR

Superfície 
Construïda

Volum 
Nivell de Risc 
ESPECIAL 

GL GENERAL 
G‐1 SECTOR PB‐P1‐P2‐P3‐P4 2.643,33              ‐

G‐2 ESCALA 3 158,06                  ‐

G‐3 ESCALA 1 127,25                  ‐

SECTOR



Sortida d'emergència

Boca d'incendi BIE-25

Via d'evacuació

Escala d'evacuació

Extintor mòbil

Extintor portàtil pols antibrasa 21A 113B

Extintor portàtil CO2

SENYALITZACIÓ

Senyalització polsador d'alarma d'incendis

ABAJOABAJOABAJOABAJO

24.24 m²

SALA DE RECEPCIÓ

P0_2

29.70 m²

DIPÒSIT PER A SUPORTS ESPECIALS

P0_3

28.34 m²

DISTRIBUÏDOR 1

P0_4

5.17 m²

BANY ADAPTAT

P0_6

3.25 m²

SERVEIS

P0_7

8.44 m²

SALA DESINFECCIÓ I

DESINSECTACIÓ

P0_8

17.46 m²

DISTRIBUÏDOR 2

P0_9

117.29 m²

DIPÒSIT B

P0_16

150.49 m²

DIPÒSIT C

P0_14

ASCENSORS

P0_12

13.29 m²

PASSADIS

P0_10

30.51 m²

DIPÒSIT GRANS FORMATS

P0_15

15.56 m²

MAGATZEM MATERIAL

P0_19

1
4
.
0
4
 
m
²

S
O

T
A

 
E

S
C

A
L
A

P
0

_
1

8

ASCENSOR

P0_13

54.88 m²

VESTIBUL ENTRADA

P0_20

28.92 m²

E.T.

P0_17

13.24 m²

DISTRIBUÏDOR 3

P0_11

O

O

O

O

O

O

E

E

Longitud màx.
recorregut = 36,42 m

O

OO

Longitud màx.
recorregut = 32,40 m

Longitud màx.
recorregut = 16,24 m

63.78 m²

DIPÒSIT A

P0_5

SORTIDA

D'EMERGÈNCIA 1

SORTIDA

D'EMERGÈNCIA 2

E

360

200

200

200

160

340

272

146

P

S

BIE 45

P

S

BIE 45

S

S

250

410

300

200

15

192

146

200

14

SORTIDA

D'EMERGÈNCIA 3

320

211

300

E

Grup de pressió

2Kg.
EXTINTOR D'ANHÍDRID CARBÒNIC

EXTINTOR DE POLS ABC POLIVALENT
(minim 21A-133B) 6Kg.

TIPUS DE BIE: DN-25 / 45 mm
Longitud 25 metres - Simultaneitat: 2 - Temps d'autonomia 60 min. 

DETECTORS IÒNICS DE FUMS.

CARRO MÒBIL AMB MÀNEGA D'ACOBLAMENT TIPUS DN-25 mm
Longitud 20 metres

SIMBOLOGIA

E

O

CENTRAL D'INCENDIS

RECORREGUT D'EVACUACIÓ EN CAS D'EMEGÈNCIA

SENTIT DE L'EVACUACIÓ

RECORREGUT MÀXIM: 50 METRES

ORÍGEN DE RECORREGUT D'EVACUACIÓ

SORTIDA D'EDIFICI A ZONA EXTERIOR

CAPACITAT PROJECTADA EN PORTES

CAPACITAT ADMISSIBLE EN PORTES

S

P

SIRENA ALARMA INCENDI

POLSADOR MANUAL D'ALARMA

DETECTOR DE FUMS ( EMISOR INFRAROIG )

EXTRACTOR DE BANY TEMPORITZAT

REIXA D'APORTACIÓ D'AIRE A ESCALA PROTEGIDA

SUPERFÍCIE PROTEGIDA AMB AGENT EXTERIOR (FS200)

HIDRANT EXTERIOR (DN-100)

Cntrl

SIRENA EXTERIOR

- Resistència al foc elements estructurals:  R90

- Resistència al foc elements compartimentadors: EI90

- Resistència al foc coberta lleugera (no prevista per

efectuar-hi cap evacuació): R30

- Resistència al foc vestíbul d'independència: EI120

Zones ocupables en sostres i parets: C-s2,d0

Zones ocupable en terres: EFL

Espais ocults no estancs en sostres i parets: B-s3,d0
Espais ocults no estancs en terres: BFL-s2
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Sortida d'emergència

Boca d'incendi BIE-25

Via d'evacuació

Escala d'evacuació

Extintor mòbil

Extintor portàtil pols antibrasa 21A 113B

Extintor portàtil CO2

SENYALITZACIÓ

Senyalització polsador d'alarma d'incendis

76.91 m²

SALA POLIVALENT

P1_13

16.86 m²

C. GRUPS DE TREBALL

P1_4

3.25 m²

PAS

P1_16

6.97 m²

BANY HOMES

P1_17

6.67 m²

SERVEIS C.

P1_18

6.08 m²

BANY DONES

P1_19

6.37 m²

MAGATZEM

P1_20

12.73 m²

DISTRIBUÏDOR

P1_21

35.16 m²

ESCALA INT.

P1_10

2.93 m²

BANY

P1_12

3.19 m²

NETEJA

P1_11

24.83 m²

DESPATX DIRECCIÓ

P1_2

21.58 m²

SALA REUNIONS

P1_1

10.19 m²

C. AUDIOVISUAL

P1_8

20.82 m²

ESCALA 1

P1_9

20.98 m²

ESCALA 3

P1_22

63.15 m²

VESTÍBUL GENERAL

P1_14

ASCENSORS

P1_15

29.15 m²

E.T.

P1_23

152.23 m²

DIPÒSIT D

P1_24

71.94 m²

SALA DE CONSULTA

P1_3

59.67 m²

CLASSIFICACIÓ I ORDENACIÓ

P1_5

8.43 m²

VESTIBUL I GUIXETES

P1_7

ASCENSOR

P1_25

9.03 m²

OFFICE

P1_6

O
O

OO

O

O

O
O

OO

Longitud màx.
recorregut = 46,50

Longitud màx.
recorregut = 49,27

S

BIE 45

BIE 25

S

320

146

240

146

S

P

P

410

300

360

76

2Kg.
EXTINTOR D'ANHÍDRID CARBÒNIC

EXTINTOR DE POLS ABC POLIVALENT
(minim 21A-133B) 6Kg.

TIPUS DE BIE: DN-25 / 45 mm
Longitud 25 metres - Simultaneitat: 2 - Temps d'autonomia 60 min. 

DETECTORS IÒNICS DE FUMS.

CARRO MÒBIL AMB MÀNEGA D'ACOBLAMENT TIPUS DN-25 mm
Longitud 20 metres

SIMBOLOGIA

E

O

CENTRAL D'INCENDIS

RECORREGUT D'EVACUACIÓ EN CAS D'EMEGÈNCIA

SENTIT DE L'EVACUACIÓ

RECORREGUT MÀXIM: 50 METRES

ORÍGEN DE RECORREGUT D'EVACUACIÓ

SORTIDA D'EDIFICI A ZONA EXTERIOR

CAPACITAT PROJECTADA EN PORTES

CAPACITAT ADMISSIBLE EN PORTES

S

P

SIRENA ALARMA INCENDI

POLSADOR MANUAL D'ALARMA

DETECTOR DE FUMS ( EMISOR INFRAROIG )

EXTRACTOR DE BANY TEMPORITZAT

REIXA D'APORTACIÓ D'AIRE A ESCALA PROTEGIDA

SUPERFÍCIE PROTEGIDA AMB AGENT EXTERIOR (FS200)

HIDRANT EXTERIOR (DN-100)

Cntrl

SIRENA EXTERIOR

- Resistència al foc elements estructurals:  R90

- Resistència al foc elements compartimentadors: EI90

- Resistència al foc coberta lleugera (no prevista per

efectuar-hi cap evacuació): R30

- Resistència al foc vestíbul d'independència: EI120

Zones ocupables en sostres i parets: C-s2,d0

Zones ocupable en terres: EFL

Espais ocults no estancs en sostres i parets: B-s3,d0
Espais ocults no estancs en terres: BFL-s2
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Sortida d'emergència

Boca d'incendi BIE-25

Via d'evacuació

Escala d'evacuació

Extintor mòbil

Extintor portàtil pols antibrasa 21A 113B

Extintor portàtil CO2

SENYALITZACIÓ

Senyalització polsador d'alarma d'incendis

AULA

P2_1

AULA

P2_2

AULA

P2_3

ADMINISTRACIÓ

P2_4

DIRECCIÓ

P2_5

INSTAL

P2_6

CORREDOR

P2_7

TERRASSA

P2_8

DISTRIBUÏDOR P.

P2_9

CORREDOR

P2_15

CORREDOR

P2_14

NETEJA 1

P2_13

AULA

P2_16

AULA

P2_17

AULA

P2_18

AULA

P2_19

AULA

P2_20

BANY H.

P2_10

BANY D.

P2_11

BANY A.

P2_12

ESCALA

P2_21

ADMINISTRACIÓ

P2_22

ESPAI POLIVALENT

P2_23

OOO

O

O

Longitud màx.
recorregut = 24,01

O
O O

BIE 25

160

100

S

P

BIE 25

S

P

180

139

410

161

200

200

200

100

410

300

Porta electro-iman

2Kg.
EXTINTOR D'ANHÍDRID CARBÒNIC

EXTINTOR DE POLS ABC POLIVALENT
(minim 21A-133B) 6Kg.

TIPUS DE BIE: DN-25 / 45 mm
Longitud 25 metres - Simultaneitat: 2 - Temps d'autonomia 60 min. 

DETECTORS IÒNICS DE FUMS.

CARRO MÒBIL AMB MÀNEGA D'ACOBLAMENT TIPUS DN-25 mm
Longitud 20 metres

SIMBOLOGIA

E

O

CENTRAL D'INCENDIS

RECORREGUT D'EVACUACIÓ EN CAS D'EMEGÈNCIA

SENTIT DE L'EVACUACIÓ

RECORREGUT MÀXIM: 50 METRES

ORÍGEN DE RECORREGUT D'EVACUACIÓ

SORTIDA D'EDIFICI A ZONA EXTERIOR

CAPACITAT PROJECTADA EN PORTES

CAPACITAT ADMISSIBLE EN PORTES

S

P

SIRENA ALARMA INCENDI

POLSADOR MANUAL D'ALARMA

DETECTOR DE FUMS ( EMISOR INFRAROIG )

EXTRACTOR DE BANY TEMPORITZAT

REIXA D'APORTACIÓ D'AIRE A ESCALA PROTEGIDA

SUPERFÍCIE PROTEGIDA AMB AGENT EXTERIOR (FS200)

HIDRANT EXTERIOR (DN-100)

Cntrl

SIRENA EXTERIOR

- Resistència al foc elements estructurals:  R90

- Resistència al foc elements compartimentadors: EI90

- Resistència al foc coberta lleugera (no prevista per

efectuar-hi cap evacuació): R30

- Resistència al foc vestíbul d'independència: EI120

Zones ocupables en sostres i parets: C-s2,d0

Zones ocupable en terres: EFL

Espais ocults no estancs en sostres i parets: B-s3,d0
Espais ocults no estancs en terres: BFL-s2
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Sortida d'emergència

Boca d'incendi BIE-25

Via d'evacuació

Escala d'evacuació

Extintor mòbil

Extintor portàtil pols antibrasa 21A 113B

Extintor portàtil CO2

SENYALITZACIÓ

Senyalització polsador d'alarma d'incendis

AULA

P3_1

AULA

P3_2

AULA

P3_3

ADMINISTRACIÓ

P3_4

CORREDOR

P3_5

DISTRIBUÏDOR P.

P3_6

BANY H.

P3_7

BANY D.

P3_8

BANY A.

P3_9

CORREDOR

P3_10

CORREDOR

P3_11

NETEJA 1

P3_12

AULA

P3_13

AULA

P3_14

AULA

P3_15

AULA

P3_16

DIRECCIÓ

P3_17

INSTAL.

P3_18

ESPAI POLIVALENT

P3_19

ESCALA

P3_20

O
O

O

Longitud màx.
recorregut = 15,33

O
O

O

O

OO

O

Longitud màx.
recorregut = 14,40

Longitud màx.
recorregut = 24.16

180

151

160

90

BIE 25

S

P

S

P

200

100

200

10

410

10

410

161

Porta electro-iman

BIE 25

2Kg.
EXTINTOR D'ANHÍDRID CARBÒNIC

EXTINTOR DE POLS ABC POLIVALENT
(minim 21A-133B) 6Kg.

TIPUS DE BIE: DN-25 / 45 mm
Longitud 25 metres - Simultaneitat: 2 - Temps d'autonomia 60 min. 

DETECTORS IÒNICS DE FUMS.

CARRO MÒBIL AMB MÀNEGA D'ACOBLAMENT TIPUS DN-25 mm
Longitud 20 metres

SIMBOLOGIA

E

O

CENTRAL D'INCENDIS

RECORREGUT D'EVACUACIÓ EN CAS D'EMEGÈNCIA

SENTIT DE L'EVACUACIÓ

RECORREGUT MÀXIM: 50 METRES

ORÍGEN DE RECORREGUT D'EVACUACIÓ

SORTIDA D'EDIFICI A ZONA EXTERIOR

CAPACITAT PROJECTADA EN PORTES

CAPACITAT ADMISSIBLE EN PORTES

S

P

SIRENA ALARMA INCENDI

POLSADOR MANUAL D'ALARMA

DETECTOR DE FUMS ( EMISOR INFRAROIG )

EXTRACTOR DE BANY TEMPORITZAT

REIXA D'APORTACIÓ D'AIRE A ESCALA PROTEGIDA

SUPERFÍCIE PROTEGIDA AMB AGENT EXTERIOR (FS200)

HIDRANT EXTERIOR (DN-100)

Cntrl

SIRENA EXTERIOR

- Resistència al foc elements estructurals:  R90

- Resistència al foc elements compartimentadors: EI90

- Resistència al foc coberta lleugera (no prevista per

efectuar-hi cap evacuació): R30

- Resistència al foc vestíbul d'independència: EI120

Zones ocupables en sostres i parets: C-s2,d0

Zones ocupable en terres: EFL

Espais ocults no estancs en sostres i parets: B-s3,d0
Espais ocults no estancs en terres: BFL-s2
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Sortida d'emergència

Boca d'incendi BIE-25

Via d'evacuació

Escala d'evacuació

Extintor mòbil

Extintor portàtil pols antibrasa 21A 113B

Extintor portàtil CO2

SENYALITZACIÓ

Senyalització polsador d'alarma d'incendis

190.66 m²

DIPÒSIT F

P4_14

13.56 m²

V.I. 2

P4_15

27.72 m²

ESCALA 1

P4_1

30.28 m²

INSTAL.LACIONS

P4_2

8.75 m²

V.I. 1

P4_4

207.62 m²

DIPÒSIT E

P4_6

ASCENSOR

P4_3

6.80 m²

V.I. 3

P4_10

7.46 m²

V.I. 4

P4_7

20.46 m²

ESCALA 2

P4_8

51.40 m²

EXPOSICIÓ PERMANENT I SALA

REUNIONS

P4_9

ASCENSORS

P4_11

5.61 m²

BANY A.

P4_13

4.67 m²

GUARDAROBA

P4_12

5.59 m²

V. ASCENSOR

P4_5

BIE 45

O O

O O
Longitud màx.

recorregut = 26,84

180

10

200

5

200

5

S

P

BIE 45

S

P

200

0

200

10

410

10

2Kg.
EXTINTOR D'ANHÍDRID CARBÒNIC

EXTINTOR DE POLS ABC POLIVALENT
(minim 21A-133B) 6Kg.

TIPUS DE BIE: DN-25 / 45 mm
Longitud 25 metres - Simultaneitat: 2 - Temps d'autonomia 60 min. 

DETECTORS IÒNICS DE FUMS.

CARRO MÒBIL AMB MÀNEGA D'ACOBLAMENT TIPUS DN-25 mm
Longitud 20 metres

SIMBOLOGIA

E

O

CENTRAL D'INCENDIS

RECORREGUT D'EVACUACIÓ EN CAS D'EMEGÈNCIA

SENTIT DE L'EVACUACIÓ

RECORREGUT MÀXIM: 50 METRES

ORÍGEN DE RECORREGUT D'EVACUACIÓ

SORTIDA D'EDIFICI A ZONA EXTERIOR

CAPACITAT PROJECTADA EN PORTES

CAPACITAT ADMISSIBLE EN PORTES

S

P

SIRENA ALARMA INCENDI

POLSADOR MANUAL D'ALARMA

DETECTOR DE FUMS ( EMISOR INFRAROIG )

EXTRACTOR DE BANY TEMPORITZAT

REIXA D'APORTACIÓ D'AIRE A ESCALA PROTEGIDA

SUPERFÍCIE PROTEGIDA AMB AGENT EXTERIOR (FS200)

HIDRANT EXTERIOR (DN-100)

Cntrl

SIRENA EXTERIOR

- Resistència al foc elements estructurals:  R90

- Resistència al foc elements compartimentadors: EI90

- Resistència al foc coberta lleugera (no prevista per

efectuar-hi cap evacuació): R30

- Resistència al foc vestíbul d'independència: EI120

Zones ocupables en sostres i parets: C-s2,d0

Zones ocupable en terres: EFL

Espais ocults no estancs en sostres i parets: B-s3,d0
Espais ocults no estancs en terres: BFL-s2
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Sortida d'emergència

Boca d'incendi BIE-25

Via d'evacuació

Escala d'evacuació

Extintor mòbil

Extintor portàtil pols antibrasa 21A 113B

Extintor portàtil CO2

SENYALITZACIÓ

Senyalització polsador d'alarma d'incendis

SALA MAQ.

P5_1

INSTAL.

P5_2

TERRASSA

P5_3

O
O

160

0 2Kg.
EXTINTOR D'ANHÍDRID CARBÒNIC

EXTINTOR DE POLS ABC POLIVALENT
(minim 21A-133B) 6Kg.

TIPUS DE BIE: DN-25 / 45 mm
Longitud 25 metres - Simultaneitat: 2 - Temps d'autonomia 60 min. 

DETECTORS IÒNICS DE FUMS.

CARRO MÒBIL AMB MÀNEGA D'ACOBLAMENT TIPUS DN-25 mm
Longitud 20 metres

SIMBOLOGIA

E

O

CENTRAL D'INCENDIS

RECORREGUT D'EVACUACIÓ EN CAS D'EMEGÈNCIA

SENTIT DE L'EVACUACIÓ

RECORREGUT MÀXIM: 50 METRES

ORÍGEN DE RECORREGUT D'EVACUACIÓ

SORTIDA D'EDIFICI A ZONA EXTERIOR

CAPACITAT PROJECTADA EN PORTES

CAPACITAT ADMISSIBLE EN PORTES

S

P

SIRENA ALARMA INCENDI

POLSADOR MANUAL D'ALARMA

DETECTOR DE FUMS ( EMISOR INFRAROIG )

EXTRACTOR DE BANY TEMPORITZAT

REIXA D'APORTACIÓ D'AIRE A ESCALA PROTEGIDA

SUPERFÍCIE PROTEGIDA AMB AGENT EXTERIOR (FS200)

HIDRANT EXTERIOR (DN-100)

Cntrl

SIRENA EXTERIOR

- Resistència al foc elements estructurals:  R90

- Resistència al foc elements compartimentadors: EI90

- Resistència al foc coberta lleugera (no prevista per

efectuar-hi cap evacuació): R30

- Resistència al foc vestíbul d'independència: EI120

Zones ocupables en sostres i parets: C-s2,d0

Zones ocupable en terres: EFL

Espais ocults no estancs en sostres i parets: B-s3,d0
Espais ocults no estancs en terres: BFL-s2
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0.00 PL. 01 baixa

3.04PL. 1A 3.04 PL. 1A

7.50PL. 2A 7.50 PL. 2A

11.53 PL. 3A11.53PL. 3A

14.88 PL. 4A14.88PL. 4A

21.54PL. 5 COBERTA 2 21.54 PL. 5 COBERTA 2

-0.88 PL. 0-0.88PL. 0

17.68PL. 5 TERRASSA 17.68 PL. 5 TERRASSA

Secció B-B'

A'

B'B

A

0.00 PL. 01 baixa

3.04 PL. 1A

7.50PL. 2A 7.50 PL. 2A

11.53 PL. 3A11.53PL. 3A

14.88 PL. 4A14.88PL. 4A

21.54 PL. 5 COBERTA 2

19.88 PL. 5 COBERTA 3

-0.88PL. 0

0.53 PL. 02 ESCALA

17.68PL. 5 TERRASSA 17.68 PL. 5 TERRASSA

21.54PL. 5 COBERTA 2

19.88PL. 5 COBERTA 3

0.00PL. 01 baixa

0.53PL. 02 ESCALA

Secció A-A'
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2.7 PROPOSTA D'INSTAL.LACIÓ AGENT EXTINTOR DELS DIPÒSITS.





En el sector de la lucha contra incendios, el mercado 

demanda, de manera creciente, nuevas soluciones, 

más seguras, eficaces y fiables, además de ser adap-

tables a cualquier riesgo que necesite ser protegido. 

En el diseño de estos sistemas, la extinción del 

fuego, pese a ser un factor crítico, no es el úni-

co parámetro fundamental que deba observarse, ya 

que juegan un papel importante factores como la 

complejidad de la red de distribución, la posibilidad 

de que se produzcan daños sobre los bienes prote-

gidos, el espacio necesario para el almacenamien-

to del agente extintor, la sobrepresión del recinto 

protegido, sin olvidar que es altamente esencial la 

seguridad de las personas, la óptima visibilidad para 

facilitar la evacuación en caso de incendio, sin ol-

vidar la estética de la instalación ni el respeto al 

medioambiente. 

El sistema INERT-SIEXTM 541 da respuesta a todas 

estas cuestiones, constituyendo un producto idóneo 

y efectivo en la lucha contra incendios, seguro y 

ecológico además de ser enormemente competitivo 

en un sector altamente exigente. 

Ante la amenaza constante del fuego, este sistema 

responde de una manera altamente eficaz y fiable, 

extinguiendo rápidamente el incendio, minimizando 

los daños materiales y sin ningún tipo de efecto ne-

gativo para las personas ni para el medio ambiente.

El agente extintor empleado en el sistema INERT 

-SIEXTM 541 es uno de los más demandados ya 

que combina coste con una amplia flexibilidad y 

adaptabilidad en su uso ante cualquier riesgo al tra-

tarse de una mezcla de gases, presentes en la na-

turaleza, que optimiza su distribución en el interior 

del riesgo protegido asegurando la total extinción, 

independientemente de la naturaleza del fuego y de 

su localización.

la protección más   

 exigente y 
ecológica



40% ARGÓN 52% NITRÓGENO 8% CO2

IG-541,
la combinación 

perfecta 

INEX-SIEXTM 541 contiene una mezcla de Nitrógeno, Argón y Anhídrido Carbónico que 

aúna sus propiedades para una extinción altamente efectiva y polivalente.

Es un agente adecuado para recintos ocupados por personal, además de ser eficaz e 

inocuo, no dañando los bienes protegidos, especialmente los equipos electrónicos.

Se trata de una mezcla de gases incolora e inodora, es LIMPIO y no genera residuos, 

ni durante ni tras la descarga, con lo que la visibilidad es total facilitando la evacua-

ción, aconsejándose su uso en aquellos casos en que se quiera evitar daños a equipos 

delicados.

Al extraerse del aire atmosférico, es un agente ECOLÓGICO que no deteriora la capa 

de ozono, ni contribuye al incremento del calentamiento global (GWP) y una vez des-

cargado, se retira con simple ventilación. Puede utilizarse a bajas temperaturas y es 

compatible con los materiales constructivos habituales. 

inert-siex 541 



El agente se almacena en forma gaseosa a alta presión. Cada componente y por lo 

tanto, la mezcla, es inerte y muy estable, y por lo tanto no se comporta peligrosa-

mente ante ninguna condición externa (humedad, temperatura, otros compuesto 

químicos, luz, etc.).

Aunque la presión de almacenamiento es elevada para minimizar el tamaño y 

número de cilindros, un restrictor calibrado la reduce hasta 60 bar antes de llegar 

a la red de distribución. De esta manera, las tuberías y accesorios pueden ser con-

vencionales para altas presiones, con lo que se reduce el coste de la instalación.

Paralelamente, se consigue que la zona de almacenamiento pueda estar alejada del 

riesgo protegido, si fuera necesario, o que el recorrido pueda ser complejo y salve 

obstáculos arquitectónicos difíciles para otros sistemas.

INERT-SIEXTM 541 es apto para la protección de riesgos ocupados habitualmente 

por personas, actuando sobre el incendio a la vez que se mantiene un nivel seguro 

de oxígeno, buena visibilidad y ausencia de sustancias peligrosas, corrosivas o 

tóxicas durante o tras la descarga. La ligera presencia de CO2 (8 %) estimula la 

respiración y contrarresta los efectos de una menor concentración de oxigeno para 

garantizar una evacuación segura. 

CÓMO ACTÚA

El 
agente
IG-541

•	 Apto	para	zonas	ocupadas

•	 Inofensivo	para	la	capa	de	ozono

•	 No	conductor	de	la	electricidad

•	 Limpio,	no	deja	residuos

•	 Reanudación	inmediata	de	la	actividad

•	 Agente	inerte,	no	reacciona

•	 Alto	poder	de	extinción

•	 Flexibilidad	en	el	diseño



La mezcla IG-541 tiene propiedades singulares para optimizar su acción: 

La ESTRATIFICACIÓN de los componentes de la mezcla (CO2 y Argón –más densos que el aire- en la 
parte intermedia y baja del recinto y Nitrógeno –más ligero- arriba) aporta una protección total en todo 
el volumen del recinto minimizando el efecto de zonas muertas.	

Tras la detección, se envía la señal y se activa el 

sistema de forma electrónica o mecánica y también 

de manera manual. 

INERT-SIEXTM 541 actúa rápidamente y de manera 

segura. Para alcanzar y mantener la concentración 

de diseño, el recinto debe ser estanco.

LA EXTINCIÓN 

541

NITRÓGENO
ESPECIAL PARA ZONAS ALTAS 

Y FALSOS TECHOS

ARGÓN	Y	CO2

ESPECIAL PARA ZONAS BAJAS 

Y SUELOS TÉCNICOS

falso techo

sala principal

zona de riesgo:
TODO	
EL	RECINTO

suelo técnico

difusores

detección
y alarma



Supone un notable 
ahorro económico 
al evitar multiplicar 
los equipos.

COMPONENTES 

OPTIMIZACIÓN DE EQUIPOS:

VÁLVULAS DIRECCIONALES

Contribuyen a optimizar el coste de la instalación en aquellos casos en los que es 

necesario proteger dos o más riesgos independientes, al posibilitar la protección 

simultánea con un único equipo.

Cada recinto está asociado a una válvula direccional que asegura su protección. 

Diseñados para garantizar la seguridad total, son activadas al mismo tiempo que 

se actúan las válvulas de cilindro. 

SISTEMAS DE RESERVA

Opción muy recomendable en instalaciones críticas con un alto valor y/o que 

incluyan válvulas direccionales. Garantizan la protección ininterrumpida durante el 

mantenimiento o recarga del equipo principal manteniendo listo el sistema de 

lucha contra incendios ante nuevas amenazas.



INERT-SIEXTM 541 se adapta a la normativa internacional, cumple: 

ISO 14520:15, UNE 15004-10, NFPA 2001 y CEA 4008.

Cuenta con certificaciones de organismos de reconocido prestigio 

internacional, tanto para el sistema en su conjunto como para sus 

componentes. 

SIEX ofrece su soporte técnico integral en todas las fases del proyecto, 

gracias a su amplia experiencia y mediante software de cálculo hidráulico 

específicamente diseñado y desarrollado, recomendaciones, fichas técnicas, 

manuales, asistencia postventa y mantenimiento, además de las necesarias 

pruebas de estanqueidad (Door fan test). 

Cumplimos con ISO 9001:2000,  ISO 14001:2004 y normativa europea CE.

CALIDAD Y ASESORAMIENTO

CILINDROS

Existe una amplia variedad de configuraciones de 

volúmenes de almacenamiento de cilindros tanto 

en configuración individual (modular) o múltiples 

(batería), según el tamaño del riesgo a proteger y 

de la clase de fuego.

Para una presión de 300 bar, los cilindros de 

IG-541 tienen un volumen de 80 y 140 litros 

cargados con 22,85 m3 y 39,95 m3. Están 

construidos en acero al carbono sin 

soldadura. En el caso de baterías de 

más de nueve cilindros, se incluye 

un botellín piloto para su activación. 

VÁLVULAS DE CILINDRO

Los equipos cargados a 300 bar, emplean la válvula de cilindro 

RGS-MAM-12-3 de gran caudal y apertura rápida, son de latón 

estampado y cuentan con un manómetro de control. Pueden ser 

instalados con los actuadores de SIEX, para poder ser configuradas 

tanto como botellas maestras como esclavas. 

300 bar

Cilindro Carga 
IG-541 Válvula Latiguillo

80 litros 22.85 m3

RGS-MAM-12-3
Modelo 
FH-20A

140 litros 39.95 m3

El conjunto 
válvula-cilindro 
junto con el 
disco de rotura 
están ensayados 
al 100% y 
cuentan con el 
marcado CE y 
PI, disponiendo 
también de la 
homologación 
VdS, FM y UL.



EQUIPOS ESPECÍFICOS 
PARA RIESGOS ESPECIALES

RESTRICTOR CALIBRADO

Reduce la presión en la red de distribución desde 

los 300 bar a la que es almacenado el agente, 

hasta un máximo de 60 bar, reduciendo los 

requerimientos de la instalación optimizando así 

su coste.

Se dimensiona en función de los cálculos 

hidráulicos dependiendo de la configuración del 

sistema (red de distribución, caudal, cantidad de 

agente, etc.).

DIFUSORES

Son los componentes encargados de distribuir el agente 

extintor en la zona a proteger, los difusores FEDR de 

SIEX son óptimos para la correcta inundación del 

riesgo. Se colocan en posición vertical, bien centrados 

en el recinto (360˚) o bien junto a la pared (180˚) con 

una cobertura máxima de 13,2 x 13,2 m y una altura de 

hasta 7,1 metros, siendo la mayor del mercado.

El cálculo hidráulico determina su tamaño, asegurando 

la presión y cantidad de agente adecuada gracias a 

la calibración de placas y el estudio completo de la 

red a instalar.

Tamaños disponibles: desde 3/8” 

hasta 2” fabricados en acero 

inoxidable, acero cromado, 

aluminio o latón; todos ellos 

resistentes a la 

corrosión y a las 

condiciones de 

incendio.

CABEZALES O ACTUADORES

Los actuadores para INERT-SIEXTM 541 a 300 bar 

cumplen la función de iniciar la descarga del agente 

extintor desde cada cilindro. La actuación puede ser 

eléctrica, manual, neumática, pirotécnica, eléctrico-

manual, neumática-manual, manual remota por 

cable, o incluso con caja protectora. Se colocan en 

seco, pudiendo ser intercambiadas con el cilindro 

en carga y con la máxima sencillez. 



DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

SIEX ofrece la más amplia gama de dispositivos de seguridad y control del mercado. Para proteger además la 

integridad de recinto y de sus ocupantes, se incluyen:  

RETARDADORES NEUMÁTICOS
De actuación directa o indirecta, retrasan la descarga del sistema para permitir una evacuación más segura del 

personal presente.

SIRENAS NEUMÁTICAS
Alertan ante una descarga inminente. Son de activación automática y funcionamiento autónomo. 

COMPUERTAS DE SOBREPRESIÓN
Evitan daños estructurales debido al exceso de sobrepresión durante la liberación del IG-541, permitiendo mante-

ner la presión en el interior del recinto por debajo de un límite de seguridad. 

CONTROL DE CARGA:

PESAJE CONTINUO

Alerta ante una disminución 

significativa de la carga de agente 

extintor. Es un sistema homologado, 

de fácil instalación y muy preciso sin 

contacto con el agente con lo que no 

existe riesgo de fuga. 

PRESOSTATO

Instalado en la válvula de cilindro, 

este dispositivo permite monitorizar la 

carga mediante control de la presión 

interna, enviando una señal de alarma 

en caso de disminución de ésta.

MANÓMETRO CON CONTACTOS ELÉCTRICOS

Permite conocer en todo momento la presión en el interior del cilindro 

visualmente, enviando una señal de alarma ante una reducción preestablecida en 

la carga de agente del cilindro.

INTERRUPTOR DE PRESIÓN

Monitoriza la presión en la red de tubería, 

enviando una señal de confirmación en 

caso de descarga del agente. 



APLICACIONES

... y muchas otras

Museos y 

galerías de arte

Sistemas de 

telecomunicaciones

Plataformas 

Offshore

Laboratorios Armarios eléctricos 

y subestaciones

Industria 

farmacéutica

Salas de 

ordenadores

Aerogeneradores

Archivos

y bibliotecas

Hospitales

Instalaciones 

de gas

Instalaciones

petroquímicas

Centros 

educativos

Oficinas Edificios 

residenciales

Estaciones y

aeropuertos



541

VENTAJAS
del uso de inert siex-541

EXTINCIóN OPTIMIZAdA
Protección en toda la altura gracias a la estratificación.

La más alta capacidad de inertización.

Adaptabilidad, amplio abanico de usos.

Limpio y no tóxico, no daña los equipos. INSTALACIóN Y MANTENIMIENTO

Permite largos o complejos recorridos de tubería.

Válvulas especiales para manipulación y recargas fáciles.

Reanudación inmediata de la actividad, sin deterioro de do-

cumentos o bienes.

Cero residuos, no requiere limpieza posterior.

Asesoramiento integral en todas las fases.

SEGURIdAd Y COMPROMISO

Apto para áreas ocupadas, estimula la respiración.

Ecológico: impacto nulo sobre el ozono y el calentamiento global (GWP).

Evacuación segura del personal: buena visibilidad, posibilidad de retardo.

Garantía SIEX de calidad y seguridad, con certificación internacional.

300bar

Instalaciones

petroquímicas



SIEX 2001 S.L.
C. Merindad de Montija nº 6
P.I. Villalonquéjar 09001
Burgos (SPAIN)

TLFNO: +34 947 28 11 08
WEB: WWW.SIEX2001.COM

SIEX® es una marca registrada.

La documentación descrita en este documento es únicamente 
orientativa. Para la instalación de  todos los sistemas SIEX, debe 
recurrirse a la información técnica. SIEX no se hace responsable de la 
utilización que terceros puedan dar a esta información.
Siex se reserva el derecho a realizar cualquier cambio tanto en las 
capacidades como en las características de sus sistemas.



Pol. Ind. Villalonquejar
C/Merindad de Montija Nº 6   (09001) BURGOS
Tel: 947 281108   Fax: 947 281112
CIF: B09391848
proyectos@siex2001.com

PROYECTISTA:
Referencia: Fecha:

 * CANTIDAD DE DISEÑO (INERT-SIEX541):

Dimensiones recinto (ambiente):

Largo: 1 m
Ancho: 63,9 m
Alto: 3,72 m 1 altura de difusores

Falso Suelo FALSO

Falso Techo FALSO

Volúmenes:

Volumen de recinto (Vv): 238 m³
Volumen de la estructura deducible pq no puede penetrar el Inert-Siex (VG): 0 m³

V  = 238 m³

 ► NOTA: Las aberturas del recinto deberan cerrarse antes de la descarga

Concentraciones de INERT-SIEX541 :

● Concentraciones del Inert-Siex (Escoger material):

1

● Temperatura:

20 ºC

● Cantidades de Inert-Siex de inundacion total:

0,509 m3/m3

Volumen específico 
(m3/kg)

0,7081

Requisitos de cantidad de Inert-Siex por unidad 
de volumen del recinto protegido

Tª ambiente del local

TECNO SEGUR
A

INSTAL. FIJAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON INERT-SIEX PARA LA 
INUNDACION TOTAL (ISO 15004-10)

0,509160344

Concentración 
de diseño (%)Material

39,9

Concentración de 
diseño (%)

0,509

DICIEMBRE 2.015

SIEX

SIEX 2001 EN15004-10 Pag. 1/2



Pol. Ind. Villalonquejar
C/Merindad de Montija Nº 6   (09001) BURGOS
Tel: 947 281108   Fax: 947 281112
CIF: B09391848
proyectos@siex2001.com

PROYECTISTA:
Referencia: Fecha:

TECNO SEGUR
A

INSTAL. FIJAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON INERT-SIEX PARA LA 
INUNDACION TOTAL (ISO 15004-10)

DICIEMBRE 2.015

SIEX

● Factor de correccion de altitud:

Ciudad

1
Cantidad de diseño (Q):

Cantidad total necesaria: 121,11 m3

Dimensiones Falso Suelo:

Largo: 0,0 m
Ancho: 0,0 m
Alto: 0,00 m

Volúmen Falso Suelo:

Volumen de recinto (Vvfs) 0 m³

Cantidad de diseño Falso Suelo (Qfs):

Cantidad total necesaria Falso Suelo: 0,00 m3 0,00

Dimensiones Falso Techo:

Largo: 0,0 m
Ancho: 0,0 m
Alto: 0,00 m

Volúmen Falso Techo:

Volumen de recinto (Vvft) 0 m³

Cantidad de diseño Falso Techo (Qft):

Cantidad total necesaria Falso Techo: 0,00 m3 0,00

Cantidad total necesaria : 121,11 m3

NOAEL 43% 134 m3

LOAEL 52% 174 m3

5

Factor 
corrector

1

AlturaAltitud

0

SIEX 2001 EN15004-10 Pag. 2/2



Pol. Ind. Villalonquejar
C/Merindad de Montija Nº 6   (09001) BURGOS
Tel: 947 281108   Fax: 947 281112
CIF: B09391848
proyectos@siex2001.com

PROYECTISTA:
Referencia: Fecha:

 * CANTIDAD DE DISEÑO (INERT-SIEX541):

Dimensiones recinto (ambiente):

Largo: 1 m
Ancho: 117 m
Alto: 3 m 1 altura de difusores

Falso Suelo FALSO

Falso Techo FALSO

Volúmenes:

Volumen de recinto (Vv): 352 m³
Volumen de la estructura deducible pq no puede penetrar el Inert-Siex (VG): 0 m³

V  = 352 m³

 ► NOTA: Las aberturas del recinto deberan cerrarse antes de la descarga

Concentraciones de INERT-SIEX541 :

● Concentraciones del Inert-Siex (Escoger material):

1

● Temperatura:

20 ºC

● Cantidades de Inert-Siex de inundacion total:

0,509 m3/m3

Volumen específico 
(m3/kg)

0,7081

Requisitos de cantidad de Inert-Siex por unidad 
de volumen del recinto protegido

Tª ambiente del local

TECNO SEGUR
B

INSTAL. FIJAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON INERT-SIEX PARA LA 
INUNDACION TOTAL (ISO 15004-10)

0,509160344

Concentración 
de diseño (%)Material

39,9

Concentración de 
diseño (%)

0,509

DICIEMBRE 2.015

SIEX

SIEX 2001 EN15004-10 Pag. 1/2



Pol. Ind. Villalonquejar
C/Merindad de Montija Nº 6   (09001) BURGOS
Tel: 947 281108   Fax: 947 281112
CIF: B09391848
proyectos@siex2001.com

PROYECTISTA:
Referencia: Fecha:

TECNO SEGUR
B

INSTAL. FIJAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON INERT-SIEX PARA LA 
INUNDACION TOTAL (ISO 15004-10)

DICIEMBRE 2.015

SIEX

● Factor de correccion de altitud:

Ciudad

1
Cantidad de diseño (Q):

Cantidad total necesaria: 179,16 m3

Dimensiones Falso Suelo:

Largo: 0,0 m
Ancho: 0,0 m
Alto: 0,00 m

Volúmen Falso Suelo:

Volumen de recinto (Vvfs) 0 m³

Cantidad de diseño Falso Suelo (Qfs):

Cantidad total necesaria Falso Suelo: 0,00 m3 0,00

Dimensiones Falso Techo:

Largo: 0,0 m
Ancho: 0,0 m
Alto: 0,00 m

Volúmen Falso Techo:

Volumen de recinto (Vvft) 0 m³

Cantidad de diseño Falso Techo (Qft):

Cantidad total necesaria Falso Techo: 0,00 m3 0,00

Cantidad total necesaria : 179,16 m3

NOAEL 43% 198 m3

LOAEL 52% 258 m3

5

Factor 
corrector

1

AlturaAltitud

0

SIEX 2001 EN15004-10 Pag. 2/2



Pol. Ind. Villalonquejar
C/Merindad de Montija Nº 6   (09001) BURGOS
Tel: 947 281108   Fax: 947 281112
CIF: B09391848
proyectos@siex2001.com

PROYECTISTA:
Referencia: Fecha:

 * CANTIDAD DE DISEÑO (INERT-SIEX541):

Dimensiones recinto (ambiente):

Largo: 1 m
Ancho: 148 m
Alto: 3,77 m 1 altura de difusores

Falso Suelo FALSO

Falso Techo FALSO

Volúmenes:

Volumen de recinto (Vv): 557 m³
Volumen de la estructura deducible pq no puede penetrar el Inert-Siex (VG): 0 m³

V  = 557 m³

 ► NOTA: Las aberturas del recinto deberan cerrarse antes de la descarga

Concentraciones de INERT-SIEX541 :

● Concentraciones del Inert-Siex (Escoger material):

1

● Temperatura:

20 ºC

● Cantidades de Inert-Siex de inundacion total:

0,509 m3/m3

Volumen específico 
(m3/kg)

0,7081

Requisitos de cantidad de Inert-Siex por unidad 
de volumen del recinto protegido

Tª ambiente del local

TECNO SEGUR
C

INSTAL. FIJAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON INERT-SIEX PARA LA 
INUNDACION TOTAL (ISO 15004-10)

0,509160344

Concentración 
de diseño (%)Material

39,9

Concentración de 
diseño (%)

0,509

DICIEMBRE 2.015

SIEX

SIEX 2001 EN15004-10 Pag. 1/2



Pol. Ind. Villalonquejar
C/Merindad de Montija Nº 6   (09001) BURGOS
Tel: 947 281108   Fax: 947 281112
CIF: B09391848
proyectos@siex2001.com

PROYECTISTA:
Referencia: Fecha:

TECNO SEGUR
C

INSTAL. FIJAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON INERT-SIEX PARA LA 
INUNDACION TOTAL (ISO 15004-10)

DICIEMBRE 2.015

SIEX

● Factor de correccion de altitud:

Ciudad

1
Cantidad de diseño (Q):

Cantidad total necesaria: 283,59 m3

Dimensiones Falso Suelo:

Largo: 0,0 m
Ancho: 0,0 m
Alto: 0,00 m

Volúmen Falso Suelo:

Volumen de recinto (Vvfs) 0 m³

Cantidad de diseño Falso Suelo (Qfs):

Cantidad total necesaria Falso Suelo: 0,00 m3 0,00

Dimensiones Falso Techo:

Largo: 0,0 m
Ancho: 0,0 m
Alto: 0,00 m

Volúmen Falso Techo:

Volumen de recinto (Vvft) 0 m³

Cantidad de diseño Falso Techo (Qft):

Cantidad total necesaria Falso Techo: 0,00 m3 0,00

Cantidad total necesaria : 283,59 m3

NOAEL 43% 313 m3

LOAEL 52% 408 m3

5

Factor 
corrector

1

AlturaAltitud

0

SIEX 2001 EN15004-10 Pag. 2/2



Pol. Ind. Villalonquejar
C/Merindad de Montija Nº 6   (09001) BURGOS
Tel: 947 281108   Fax: 947 281112
CIF: B09391848
proyectos@siex2001.com

PROYECTISTA:
Referencia: Fecha:

 * CANTIDAD DE DISEÑO (INERT-SIEX541):

Dimensiones recinto (ambiente):

Largo: 1 m
Ancho: 150 m
Alto: 4,33 m 1 altura de difusores

Falso Suelo FALSO

Falso Techo FALSO

Volúmenes:

Volumen de recinto (Vv): 648 m³
Volumen de la estructura deducible pq no puede penetrar el Inert-Siex (VG): 0 m³

V  = 648 m³

 ► NOTA: Las aberturas del recinto deberan cerrarse antes de la descarga

Concentraciones de INERT-SIEX541 :

● Concentraciones del Inert-Siex (Escoger material):

1

● Temperatura:

20 ºC

● Cantidades de Inert-Siex de inundacion total:

0,509 m3/m3

Volumen específico 
(m3/kg)

0,7081

Requisitos de cantidad de Inert-Siex por unidad 
de volumen del recinto protegido

Tª ambiente del local

TECNO SEGUR
D

INSTAL. FIJAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON INERT-SIEX PARA LA 
INUNDACION TOTAL (ISO 15004-10)

0,509160344

Concentración 
de diseño (%)Material

39,9

Concentración de 
diseño (%)

0,509

DICIEMBRE 2.015

SIEX

SIEX 2001 EN15004-10 Pag. 1/2



Pol. Ind. Villalonquejar
C/Merindad de Montija Nº 6   (09001) BURGOS
Tel: 947 281108   Fax: 947 281112
CIF: B09391848
proyectos@siex2001.com

PROYECTISTA:
Referencia: Fecha:

TECNO SEGUR
D

INSTAL. FIJAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON INERT-SIEX PARA LA 
INUNDACION TOTAL (ISO 15004-10)

DICIEMBRE 2.015

SIEX

● Factor de correccion de altitud:

Ciudad

1
Cantidad de diseño (Q):

Cantidad total necesaria: 329,88 m3

Dimensiones Falso Suelo:

Largo: 0,0 m
Ancho: 0,0 m
Alto: 0,00 m

Volúmen Falso Suelo:

Volumen de recinto (Vvfs) 0 m³

Cantidad de diseño Falso Suelo (Qfs):

Cantidad total necesaria Falso Suelo: 0,00 m3 0,00

Dimensiones Falso Techo:

Largo: 0,0 m
Ancho: 0,0 m
Alto: 0,00 m

Volúmen Falso Techo:

Volumen de recinto (Vvft) 0 m³

Cantidad de diseño Falso Techo (Qft):

Cantidad total necesaria Falso Techo: 0,00 m3 0,00

Cantidad total necesaria : 329,88 m3

NOAEL 43% 364 m3

LOAEL 52% 475 m3

5

Factor 
corrector

1

AlturaAltitud

0

SIEX 2001 EN15004-10 Pag. 2/2



Pol. Ind. Villalonquejar
C/Merindad de Montija Nº 6   (09001) BURGOS
Tel: 947 281108   Fax: 947 281112
CIF: B09391848
proyectos@siex2001.com

PROYECTISTA:
Referencia: Fecha:

 * CANTIDAD DE DISEÑO (INERT-SIEX541):

Dimensiones recinto (ambiente):

Largo: 1 m
Ancho: 179 m
Alto: 2,84 m 1 altura de difusores

Falso Suelo FALSO

Falso Techo FALSO

Volúmenes:

Volumen de recinto (Vv): 507 m³
Volumen de la estructura deducible pq no puede penetrar el Inert-Siex (VG): 0 m³

V  = 507 m³

 ► NOTA: Las aberturas del recinto deberan cerrarse antes de la descarga

Concentraciones de INERT-SIEX541 :

● Concentraciones del Inert-Siex (Escoger material):

1

● Temperatura:

20 ºC

● Cantidades de Inert-Siex de inundacion total:

0,509 m3/m3

Volumen específico 
(m3/kg)

0,7081

Requisitos de cantidad de Inert-Siex por unidad 
de volumen del recinto protegido

Tª ambiente del local

TECNO SEGUR
E

INSTAL. FIJAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON INERT-SIEX PARA LA 
INUNDACION TOTAL (ISO 15004-10)

0,509160344

Concentración 
de diseño (%)Material

39,9

Concentración de 
diseño (%)

0,509

DICIEMBRE 2.015

SIEX

SIEX 2001 EN15004-10 Pag. 1/2



Pol. Ind. Villalonquejar
C/Merindad de Montija Nº 6   (09001) BURGOS
Tel: 947 281108   Fax: 947 281112
CIF: B09391848
proyectos@siex2001.com

PROYECTISTA:
Referencia: Fecha:

TECNO SEGUR
E

INSTAL. FIJAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON INERT-SIEX PARA LA 
INUNDACION TOTAL (ISO 15004-10)

DICIEMBRE 2.015

SIEX

● Factor de correccion de altitud:

Ciudad

1
Cantidad de diseño (Q):

Cantidad total necesaria: 258,21 m3

Dimensiones Falso Suelo:

Largo: 0,0 m
Ancho: 0,0 m
Alto: 0,00 m

Volúmen Falso Suelo:

Volumen de recinto (Vvfs) 0 m³

Cantidad de diseño Falso Suelo (Qfs):

Cantidad total necesaria Falso Suelo: 0,00 m3 0,00

Dimensiones Falso Techo:

Largo: 0,0 m
Ancho: 0,0 m
Alto: 0,00 m

Volúmen Falso Techo:

Volumen de recinto (Vvft) 0 m³

Cantidad de diseño Falso Techo (Qft):

Cantidad total necesaria Falso Techo: 0,00 m3 0,00

Cantidad total necesaria : 258,21 m3

NOAEL 43% 285 m3

LOAEL 52% 372 m3

5

Factor 
corrector

1

AlturaAltitud

0

SIEX 2001 EN15004-10 Pag. 2/2



Pol. Ind. Villalonquejar
C/Merindad de Montija Nº 6   (09001) BURGOS
Tel: 947 281108   Fax: 947 281112
CIF: B09391848
proyectos@siex2001.com

PROYECTISTA:
Referencia: Fecha:

 * CANTIDAD DE DISEÑO (INERT-SIEX541):

Dimensiones recinto (ambiente):

Largo: 1 m
Ancho: 160 m
Alto: 2,84 m 1 altura de difusores

Falso Suelo FALSO

Falso Techo FALSO

Volúmenes:

Volumen de recinto (Vv): 455 m³
Volumen de la estructura deducible pq no puede penetrar el Inert-Siex (VG): 0 m³

V  = 455 m³

 ► NOTA: Las aberturas del recinto deberan cerrarse antes de la descarga

Concentraciones de INERT-SIEX541 :

● Concentraciones del Inert-Siex (Escoger material):

1

● Temperatura:

20 ºC

● Cantidades de Inert-Siex de inundacion total:

0,509 m3/m3

Volumen específico 
(m3/kg)

0,7081

Requisitos de cantidad de Inert-Siex por unidad 
de volumen del recinto protegido

Tª ambiente del local

TECNO SEGUR
F

INSTAL. FIJAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON INERT-SIEX PARA LA 
INUNDACION TOTAL (ISO 15004-10)

0,509160344

Concentración 
de diseño (%)Material

39,9

Concentración de 
diseño (%)

0,509

DICIEMBRE 2.015

SIEX
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Pol. Ind. Villalonquejar
C/Merindad de Montija Nº 6   (09001) BURGOS
Tel: 947 281108   Fax: 947 281112
CIF: B09391848
proyectos@siex2001.com

PROYECTISTA:
Referencia: Fecha:

TECNO SEGUR
F

INSTAL. FIJAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON INERT-SIEX PARA LA 
INUNDACION TOTAL (ISO 15004-10)

DICIEMBRE 2.015

SIEX

● Factor de correccion de altitud:

Ciudad

1
Cantidad de diseño (Q):

Cantidad total necesaria: 231,80 m3

Dimensiones Falso Suelo:

Largo: 0,0 m
Ancho: 0,0 m
Alto: 0,00 m

Volúmen Falso Suelo:

Volumen de recinto (Vvfs) 0 m³

Cantidad de diseño Falso Suelo (Qfs):

Cantidad total necesaria Falso Suelo: 0,00 m3 0,00

Dimensiones Falso Techo:

Largo: 0,0 m
Ancho: 0,0 m
Alto: 0,00 m

Volúmen Falso Techo:

Volumen de recinto (Vvft) 0 m³

Cantidad de diseño Falso Techo (Qft):

Cantidad total necesaria Falso Techo: 0,00 m3 0,00

Cantidad total necesaria : 231,80 m3

NOAEL 43% 256 m3

LOAEL 52% 334 m3

5

Factor 
corrector

1

AlturaAltitud

0
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Nº Denominación / Denomination Tipos / Types 
1 Batería de cilindros / Manifold cylinders 67 / 80 / 140 
2 Herraje batería de cilindros / System cylinder bracket  
3 Pegatina cilindro instrucciones / Instructions cylinder sticker  
4 Pegatina cilindro marcado CE / CE marking cylinder sticker  
5 Pegatina cilindro marcado PI / PI marking cylinder sticker  
6 Brida / Bridle  
7 Presostato / Pressure switch  
8 Manómetro / Pressure gauge 5140-P400 1/8” NPT 
9 Válvula de cilindro / Container valve RGS-MAM-12-3 

10 Cilindro piloto / Pilot cylinder (1) 2 litros / litres 
11 Herraje cilindro piloto / Pilot cylinder bracket  
12 Brida / Bridle  
13 Manómetro / Pressure gauge 5140-P200 1/8” NPT 
14 Válvula cilindro piloto / Pilot cylinder valve RGS-MAM-11-4 
15 Cabezal de disparo eléctrico rearmable / Re-assembled electrical actuator 227SOL 
16 Cabezal disparo manual / Manual actuator 227DM 
17 Adaptador / Adaptor W21.8x1/14” H – 1/4" G M 
18 Latiguillo de disparo / Actuator hose FH-6PO 
19 Cabezal de disparo neumático / Pneumatic actuator 227CN 

 80 L 140 L 
1” 0 – 7 Cil. 0 – 4 Cil. 

1 ¼” 8 – 11 Cil. 5 – 7 Cil. 
1 ½” 12 – 16 Cil. 8 – 10 Cil. 

2” 17 – 27 Cil. 11 – 17 Cil. 
2 ½” 27 – 36 Cil. 18 – 23 Cil. 

 
20 

Colector de descarga / Discharge manifold (2): 
 
1” – 2”:  a) Tuerca unión / Raccord union (Roscado / Threaded) 
             b) Restrictor calibrado / Calibrated pressure limiter (Roscado / Threaded) 
             d) Tapón colector / Colector cap (Roscado / Threaded) 
 
2 ½” – 4”: a) Tuerca unión / Raccord union (Soldado / Welded) 
                c) Restrictor calibrado / Calibrated pressure limiter (Soldado / Welded) 
                 e) Tapón colector / Colector cap (Soldado / Welded) 3” 36 – 45 Cil. 24 – 32 Cil. 

21 Odorizador / Odorizing device (Opcional) / (Optional) 
22 Interruptor de presión / Pressure switch  POINPRE (Opcional) / (Optional) 
23 Válvula de retención / Check valve VALAN-20A 
24 Latiguillo de descarga / Discharge hose FH-20A 
25 Tee o codo / “Tee” or elbow 1/4" G M 
26 Arandela de cobre / Cupper washer ∅  12 x 18 x 1,4 mm 

 

COMPROBAR DE FORMA PER IODIC A LA PRESIÓN EN LOS MÁNOMETR OS Y EL PESO DE LOS CIL INDROS, AL MENOS CADA SEIS (6)  MESES. 
PARA MÁS INFORMAC IÓN ACU DIR AL MANU AL DE SERVIC IO. 

TEMPER ATURA DE ALMACENAJE: DE -20ºC  A 50ºC.  
PARA EL DISEÑO, UTIL IZACIÓN Y MANTENIMIEN TO DEL SI STEMA, ACUDIR  AL MANUAL DEL PRODUCTO.  

 

MANEJO DE LOS CILINDROS ANTES DE L A INSTALACIÓN 
 

SEGUI R LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS PARA EVITAR DESCARGAS ACCIDEN TALES DEL PRODUCTO C ONTENIDO EN EL CILIN DRO: 
1-  NO QU ITAR LOS TAPONES Y CAPERUZAS PROTECTORAS DE SU  UBICACIÓN INI CIAL (SUMI NISTR O DESDE FABRICA)  HASTA QUE LOS CI LINDR OS 

NO ESTEN FI JADOS C ON SEGU RIDAD. SI EX SU MINI STRA EN  ORIGEN TODOS SUS CIL INDROS CON  TAPONES  PROTECTORES DE VÁLVULAS. 
2-  NU NCA UTILI ZAR LA VÁLVULA DEL CILIND RO PARA GIRARLO Ó MOVERLO (UTIL IZAR UN MEDIO APROPIADO PAR A EL TRANSPOR TE). 
3-  NO ALMACENAR NU NCA LOS CIL INDROS BAJO EL SOL Ó EN LUGARES DOND E LA TEMPERATURA PU ED A EXC EDER DE 46ºC. 
4-  NO ACTIVAR LA PALANCA DE DISPARO MANUAL DE LA VÁLVULA D EL CIL INDRO, PUESTO QUE ÉSTA ACCIÓN  ABRIRÁ LA VÁLVULA Y DESCARGARÁ 

SU CONTENIDO VIOLENTAMENTE, A NO SER QUE ESTÉ SU JETO FUERTEMENTE (A SU S HERRAJES).  
5-  NO COLOCAR  NINGÚN INSTRUMENTO DE AC TIVACI ÓN A LA VÁLVULA DEL C ILIND RO HASTA QUE NO HAYA SIDO FIJADO FUERTEMENTE A LOS 

HER RAJES DE SUJECI ÓN Y C ONECTADO A LA TUBERÍA DE DESCARGA. 
 

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 

ANTES DE IN STALAR, ACUDI R AL MANUAL SIEX DE DISEÑO, INSTALACI ÓN, FUNC IONAMIENTO Y MANTEN IMIENTO. 
N O CONECTAR NINGÚN MECANISMO DE ACTIVACIÓN HASTA QU E LOS CILIN DROS N O ESTÉN ASEGURAD OS ADECUADAMENTE 

EN LOS HERRAJES Y LA CONEXIÓN D E DESCARGA ESTÉ ASEGUR AD A A LA R ED DE TUBERÍAS DEL SISTEMA. 
 
LOS CIL INDROS DEBERÁN SER IN SPEC CIONADOS MEN SU ALMEN TE O INCLUSO C ON MAYOR FRECUENC IA SI LAS CIRCUSTANCIAS LO R EQUIEREN. 
LAS TUBERIAS Y LOS DIFU SORES DEBERÍAN SER  EXAMINADOS PARA COMPROBAR QUE NO ESTÉN OBSTRUIDOS. LOS CIL INDROS DEBERÍAN SER 
RECARGADOS SI PI ERDEN MÁS DE UN 5% DE SU PESO DE LLENADO. LOS CIL INDROS DEBERÁN SER RECAR GADOS SI  BAJA SU PRESIÓN, DEBID O 
A AJUSTES DE TEMPER ATURA,  EN MÁS DE UN 10% D E LA PRESIÓN NORMAL DE LLENADO.  

 

RETIRADA DE SERVICIO DEL CILINDRO 
 

SEGUI R LOS PASOS SIGUIENTES ANTES D E QUITAR  EL CIL INDRO DE LOS HERR AJES DE FIJACIÓN. 
1-  QUITAR LOS  MEC ANISMOS DE ACTUACIÓN CON EL SIGUIENTE OR DEN:             2- RETI RAR LOS LATIGU ILLOS Ó TUBOS DE DESCARGA. 

A)  ACTUADOR ELÉCTRICO (VALVULA SOLENOIDE,  PILOTO, BOBIN A, EXPLOSOR, ETC.)     3- PONER LA CAPERUZA A LA VÁLVULA. 
B)  ACTUADOR MANUAL - N EUMÁTICO. 
C)  LATIGUI LLOS DE DISPARO NEUMÁTI CO. 

 
- --- ---- ---- --- ---- ---- --- ---- --- ---- ---- --- ---- ---- --- ---- --- ---- ---- --- ---- ---- --- ---- --- ---- ---- --- ---- ---- --- ---- --- ---- ---- --- ---- --- ---- ---- --- ---- ---- --- ---- --- ---- ---- --- ---- --- ----  

 

PERIODICALLY VERIFY  THE PRESSURE IN THE PRESSURE GAUGE AND THE CYLINDER WEIGHT AT LEAST EVERY SIX (6 ) MONTHS.   
FOR FURTHER INFORMATION SEE SERVICE GUIDE. 

TEMPERATURE OF STORAGE: FROM -20ºC U P TO 50º C. 
FO R THE DESIGN, USE AND MAINTENANCE OF THE SY STEM, SEE THE PRODUCT GUIDE. 

 

CYLINDER HANDLING BEFORE INSTALLATION 
 

FO LLOW THE W ARNING S TO AVOID ACCID ENTAL DISCHARGES OF THE PRO DCUT CO NTA INED IN  THE CYLIND ER. 
1- DO  NOT CLEAR THE CAPS AN D PROTECTIVE CO RKS OF IT’S  INITIAL LOCATIO N (FACTORY  FITTED)  UNTIL THE CY LINDERS ARE NOT FIX ED SURELY.  

SIEX PRO VIDES IN ORIGIN A LL THEIR CYLINDERS WHIT PROTECTIVE VALVE CAPS. 
2- NEVER USE THE CONTAINER VALVE TO TURN IT OR TO  MOVE IT AROUND  (USE APPROPIATE MEANS FOR TRANSPORT). 
3- NEVER STORE THE CYLIND ERS UNDER TH E SUN OR IN PLACES WHERE THE TEMPERATURE CAN EXCEED 46 ºC. 
4- DO   NOT ACTIVATE THE MANUAL RELEASE LEVER OF THE CONTAINER VA LVE, SINCE TH IS A CTION WILL OPEN THE VALV E AN D DISCHARGE IT’S  

CON TENT VIOLENTLY, UN LESS IT’S  SUBJECTED STRONGLY (TO  IT’S  BRACKETS) .  
5- DO  NOT PLACE A NY ACTIVATIO N INSTRUMENT TO TH E CON TAINER V ALVE UNTIL IT HA S NOT BEEN FIXED STRON GLY TO THE SU BJECTION BRACKETS 

AN D CONNECTED TO THE  DISCHARGE PIPE. 
 

INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS 
 

BEFORE INSTALLING, SEE THE DESING,  INSTALLA TION, WORKING AN D MAINTENANCE SIEX G UIDE. 
DO  NOT TO  CONNECT AN Y MECHA NISM UNTIL THE CYLINDERS A RE NO T SUITABLY  INSURED  IN BRACKETS AND THE DISCHARGE 

CONNECTION IS ASSURED TO THE SYSTEM PIPE NETWORK. 
 
CYLINDERS W ILL EVEN HAVE TO BE INSPECTED MONTHLY  OR MOST FREQUENTLY IF THE CIRCUNSTANCES REQ UIRE IT. THE PIPES AND THE NOZZLES 
SH OULD  BE EXAMIN ED TO V ERIFY THAT THEY ARE NOT OBSTRUCTED . CYLINDERS SHOULD BE RECHARGED IF THEY  LOSE MO RE OF A 5% OF IT’S  FILLING 
WEIGHT. CYLIN DERS WILL HAVE TO BE RECHARGED  IF  LOW THEIR PRESSURE, DUE TO TEMPERATURE ADJUSTMEN TS IN MO RE OF A 10% OF THE NORMAL 
FILLING  PRESSURE. 

 

CYLYNDER SERVICE RETIREMENT 
 

FO LLOW THW NEXT STEPS BEFORE CLEARIN G THE CYLIN DER O F SU BJECTION BRACKETS: 
1- REMOVE TH E MECHANISMS OF PERFORMANCE WHIT THE FOLLOWING  ORDER:     2 - RETIRE THE HOSES OR DISCHARGE TUBES. 

A)  ELECTRIC ACTUATOR (SOLEN OID V ALVE, PILOT,  COIL, PY RO THECHNIC. .)     3 - P UT  THE  CA P TO THE VA LVE . 
B)  MANUAL-PNEUMATIC ACTUATOR. 
C)  PNEUMATIC ACTUATOR HOSES.  

COMPROBAR DE FORMA PERI ODICA LA PRESIÓN EN  LOS MÁNOMETROS Y EL PESO DE LOS CILINDROS, AL MENOS CADA SEIS (6)  MESES. 
PARA MÁS INFORMAC IÓN ACUDIR AL MANUAL DE SER VIC IO. 

TEMPERATU RA DE ALMACENAJE: DE -20ºC A 50ºC . 
PARA EL DISEÑO, UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA, ACUDIR AL MANUAL DEL PR ODUCTO. 

 

MANEJO DE LOS CILINDROS ANTES DE LA INSTALACIÓN 
 

SEGUIR LAS SI GUIENTES ADVERTENCIAS PARA EVITAR DESCARGAS ACCIDENTALES DEL PRODUCTO CONTEN IDO EN EL CILINDRO: 
1- NO QUITAR LOS TAPONES Y CAPERU ZAS PROTECTORAS DE SU  UBICACIÓN IN ICIAL (SUMINISTRO DESDE FABRICA) HASTA QUE LOS CILINDROS 

NO ESTEN FI JADOS CON SEGU RIDAD. SIEX SUMINISTRA EN ORIGEN TODOS SUS CILI NDROS CON   TAPON ES  PROTECTORES DE VÁLVULAS. 
2- NUNCA UTILIZAR LA VÁLVULA DEL CILINDRO PARA GIRARLO Ó MOVERLO (UTILIZAR UN  MEDIO APROPIAD O PARA EL TRANSPORTE). 
3- NO ALMACENAR NUNCA LOS CILI NDROS BAJO EL SOL Ó EN LUGARES DONDE LA TEMPERATUR A PUEDA EXCEDER DE 46ºC.  
4- NO ACTIVAR LA PALANCA D E DISPARO MANUAL DE LA VÁLVULA DEL CILINDR O, PUESTO QUE ÉSTA ACC IÓN ABRIRÁ LA VÁLVULA Y DESC ARGARÁ 

SU CONTENIDO VI OLENTAMENTE,  A NO SER QUE ESTÉ SUJETO FU ERTEMENTE (A SUS HERRAJES).  
5- NO C OLOC AR NINGÚN I NSTRUMENTO DE ACTIVACIÓN A LA VÁLVULA D EL CILIN DRO HASTA QUE NO H AYA SIDO FIJADO FUERTEMENTE A LOS 

HERRAJES DE SUJECIÓN Y C ONECTADO A LA TUBERÍA DE DESCARGA. 
 

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 

ANTES D E INSTALAR, AC UDIR AL MANUAL SIEX DE DISEÑO, I NSTALACIÓN, FUNCIONAMI ENTO Y MANTENIMIENTO. 
NO CON ECTAR NINGÚN MECANISMO DE ACTIVACIÓN HASTA QUE LOS CILINDROS NO ESTÉN  ASEGURAD OS ADECUADAMENTE 

EN LOS HERRAJES Y LA CONEXIÓN DE DESCARGA ESTÉ ASEGURADA A LA RED DE TUBERÍ AS DEL SISTEMA.  
 
LOS CILINDROS DEBERÁN SER I NSPECCIONADOS MENSUALMENTE O INCLU SO CON MAYOR FREC UEN CIA SI LAS CIRCUSTANCIAS LO REQUIEREN. 
LAS TUBERIAS Y LOS DIFUSORES DEBERÍAN SER EXAMINADOS PARA COMPROBAR QUE NO ESTÉN OBSTRUIDOS. LOS CILINDROS DEBERÍAN SER 
RECARGADOS SI PIERDEN MÁS DE UN 5% DE SU  PESO DE LLENADO. LOS CILINDROS DEBERÁN SER RECARGAD OS SI BAJA SU PRESI ÓN, DEBIDO 
A AJUSTES DE TEMPERATURA, EN MÁS DE U N 10% DE LA PRESI ÓN NORMAL DE LLENADO. 

 

RETIRADA DE SERVICIO DEL CILINDRO 
 

SEGUIR LOS PASOS SIGUIENTES ANTES DE QU ITAR  EL CILIN DRO DE LOS HERRAJES DE FI JAC IÓN. 
1- QUITAR LOS  MECANISMOS DE ACTUAC IÓN CON  EL SIGUIENTE ORDEN:              2-  RETIR AR LOS LATIGU ILLOS Ó TUBOS DE DESCARGA. 

A) ACTUADOR ELÉCTRICO (VALVULA SOLENOIDE, PILOTO, BOBINA, EXPLOSOR, ETC.)    3-  PONER LA C APERUZA A LA VÁLVULA. 
B) ACTUADOR MANUAL -  NEUMÁTICO. 
C)  LATIGU ILLOS DE DISPARO NEUMÁTICO. 

 
-- ---- ---- ---- ---- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ---- ---- ---- - 

 

PERIODICALLY VERIFY THE PRESSURE IN THE PRESSURE G AUGE AND THE CYLINDER WEIGHT AT LEAST EVERY SIX (6) MONTHS.  
FOR FURTHER INFORMATION SEE SERVICE GUIDE. 

TEMPERATU RE OF STORAGE: FROM -20ºC UP TO 50 ºC. 
FOR THE DESIGN, USE AND MAINTENANCE OF THE SY STEM, SEE THE PRODUCT GUIDE. 

 

CYLINDER HANDLING BEFORE INSTALLATION 
 

FOLLOW THE WARNINGS TO AVOID ACCIDENTAL DISCHARGES O F THE PRODCUT CONTAINED IN THE CYLINDER. 
1- DO NOT CLEAR THE CAPS AND PROTECTIVE CORKS OF IT’S INITIAL LOCATION (FACTORY FITTED) UNTIL THE CYLINDERS ARE NOT FIXED SURELY. 

SIEX PROVIDES IN ORIGIN  ALL THEIR CYLINDERS WHIT PROTECTIVE VALVE CAPS. 
2- NEVER USE THE CONTAINER VALV E TO TU RN IT OR TO MOVE IT AROUND (USE APPROPIATE MEAN S FOR TRANSPORT). 
3- NEVER STORE THE CYLINDERS UNDER THE SUN OR IN  PLACES WHERE THE TEMPERATURE CAN EXCEED 46º C.  
4- DO  NOT ACTIVATE THE MANUAL RELEASE LEVER OF THE CON TAIN ER VALVE, SINCE THIS ACTION WILL OPEN  THE VALVE AND DISCHARGE IT’S 

CONTENT VIOLENTLY , UNLESS IT’S SUBJECTED STRONGLY  (TO IT’S BRACKETS) .  
5- DO NOT PLACE ANY ACTIVATION INSTRUMENT TO  THE CONTAINER VALVE UNTIL IT HAS NOT BEEN FIXED STRONGLY TO THE SUBJECTION BRACKETS 

AND CONNECTED TO  THE  DISCHARGE PIPE. 
 

INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS 
 

BEFORE INSTALLING, SEE THE DESIN G, INSTALLATION, WORKING AND MAINTEN ANCE SIEX GUIDE. 
DO  NOT TO CONNECT ANY MECHANISM UNTIL THE CYLINDERS ARE N OT SUITABLY INSURED IN BRACKETS AND THE D ISCHARGE 

CONNECTION IS ASSURED  TO THE SYSTEM PIPE NETWORK. 
 
CYLINDERS WILL EVEN  HAVE TO BE INSPECTED MONTHLY OR MOST FREQUENTLY IF  THE CIRCUNSTANCES REQUIRE IT. THE PIPES AND THE NOZZLES 
SHOULD BE EXAMINED TO VERIFY THAT THEY  ARE NOT OBSTRUCTED. CYLINDERS SHOULD BE RECHARGED IF  THEY LO SE MORE OF A 5 % OF IT’S FILLING  
WEIGHT. CYLINDERS WILL HAVE TO BE RECHARGED IF LOW THEIR PRESSURE, DUE TO TEMPERATURE ADJUSTMENTS IN  MO RE OF A 10% OF THE NORMAL 
FILLING PRESSURE. 

 

CYLYNDER SERVICE RETIREMENT 
 

FOLLOW THW NEXT STEPS BEFORE CLEARING THE CYLINDER OF SUBJECTIO N BRACKETS: 
1- REMOVE THE MECHANISMS OF PERFORMANCE WHIT THE FOLLOWING ORDER:    2-  RETIRE THE HOSES OR DISCHARGE TUBES. 

A)  ELECTRIC ACTUATO R (SOLENOID VALVE, PILOT, COIL, PYROTHECHNIC..)      3-  P UT THE CA P TO THE  VALV E. 
B) MANUAL-PNEUMATIC ACTUATOR. 
C) PNEUMATIC ACTUATOR HOSES.  

COMPROBAR DE FOR MA PERI ODICA LA PRESIÓN EN LOS MÁNOMETROS Y EL PESO DE LOS CIL INDR OS, AL MEN OS CAD A SEIS (6 ) MESES. 
PARA MÁS INFORMACIÓN  ACUDIR  AL MANUAL DE SERVIC IO. 

TEMPER ATU RA DE ALMACENAJ E: DE -20ºC A 50ºC.  
PARA EL DISEÑO, UTILI ZACI ÓN Y MANTENIMIENTO D EL SISTEMA,  ACUDIR  AL MANUAL DEL PRODU CTO. 

 

MANEJO DE LOS CILINDROS ANT ES DE LA INSTALACIÓN 
 

SEGU IR LAS SIGUIEN TES AD VER TEN CIAS PARA EVITAR D ESC ARGAS ACC IDENTALES DEL PRODUCTO C ONTENIDO EN EL CIL INDRO: 
1-  N O QUITAR LOS TAPONES Y C APER UZAS PROTECTORAS D E SU UBIC ACIÓN INICIAL (SU MINI STRO DESDE FABRIC A) HASTA QUE LOS CIL INDROS 

N O ESTEN FIJADOS CON  SEGUR IDAD. SI EX SU MIN ISTR A EN OR IGEN TODOS SU S CILI NDROS CON  TAPONES  PR OTECTORES DE VÁLVULAS.  
2-  N UNCA UTIL IZAR LA VÁLVULA DEL C ILIND RO PARA GIRARLO Ó MOVERLO (UTILIZAR UN  MED IO APROPIADO PARA EL TRAN SPORTE). 
3-  N O ALMACENAR  NUNCA LOS CILI NDROS BAJO EL SOL Ó EN LU GARES DONDE LA TEMPERATURA PU EDA EXCEDER D E 46ºC.  
4-  N O ACTIVAR LA PALAN CA DE DI SPAR O MANUAL DE LA VÁLVULA DEL C ILIN DRO,  PUESTO QUE ÉSTA ACCIÓN ABRIRÁ LA VÁLVU LA Y DESC AR GARÁ 

SU  CON TENI DO VIOLENTAMENTE,  A NO SER QUE ESTÉ SUJETO FUERTEMENTE (A SUS H ERRAJES).  
5-  N O COLOCAR NIN GÚN INSTRUMENTO DE AC TIVACI ÓN A LA VÁLVU LA DEL CIL INDRO HASTA QU E NO HAYA SIDO FIJ ADO FUERTEMENTE A LOS 

H ERRAJES DE SU JECIÓN Y CONECTADO A LA TUBERÍA D E DESCARGA. 
 

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y F UNCIONAMIENTO 
 

ANTES DE INSTALAR , ACUDI R AL MANUAL SIEX DE D ISEÑO, INSTALACIÓN, FUNC IONAMIENTO Y MANTENIMIENTO. 
NO CONECTAR NINGÚ N MECANISMO DE AC TIVAC IÓN H ASTA QUE LOS CI LINDR OS NO ESTÉN ASEGUR ADOS ADEC UADAMEN TE 

EN LOS HERRAJES Y LA CONEXIÓN DE DESCARGA ESTÉ ASEGURADA A LA R ED DE TUBERÍAS DEL SISTEMA. 
 
LOS CIL INDROS DEBERÁN SER INSPECCI ONADOS MEN SUALMENTE O IN CLUSO CON MAYOR FRECUENC IA SI LAS CIRCU STANC IAS LO REQUIEREN. 
LAS TUBER IAS Y LOS DIFUSOR ES DEBERÍAN SER  EXAMINAD OS PARA C OMPR OBAR QUE NO ESTÉN  OBSTRUID OS. LOS C ILIND ROS D EBER ÍAN SER 
RECARGADOS SI PIERDEN MÁS D E UN 5% DE SU PESO DE LLENAD O. LOS C ILIND ROS D EBER ÁN SER REC AR GADOS SI BAJA SU  PRESIÓN,  DEBIDO 
A AJU STES D E TEMPERATURA, EN  MÁS D E UN 10% D E LA PRESI ÓN NORMAL DE LLEN ADO. 

 

RETIRADA DE SERVICIO DEL CILINDRO 
 

SEGU IR LOS PASOS SI GUIENTES ANTES DE QUITAR  EL CI LINDR O DE LOS HERRAJES D E FI JACIÓN . 
1-  QUITAR LOS  MECANISMOS D E ACTUACIÓN CON EL SI GUIENTE ORDEN:             2 - RETI RAR LOS LATIGUILLOS Ó TUBOS DE DESCARGA. 

A)  ACTUADOR ELÉCTRI CO (VALVULA SOLENOIDE,  PILOTO, BOBINA, EXPLOSOR,  ETC.)    3 - PONER LA CAPERUZA A LA VÁLVU LA. 
B)  ACTUADOR MAN UAL -  NEUMÁTICO.  
C ) LATIGUILLOS D E DISPARO NEUMÁTIC O. 

 
--- --- ---- --- ---- --- ---- --- ---- --- ---- --- ---- --- ---- --- ---- --- ---- --- --- ---- --- ---- --- ---- --- ---- --- ---- --- ---- --- ---- --- ---- --- --- ---- --- ---- --- ---- --- ---- --- ---- --- ---- --- ---- --- ---- --- -- 

 

PERIOD ICALLY VERIFY THE PRESSURE IN THE PRESSURE GAUG E AN D THE CY LINDER WEIGHT AT LEAST EVERY SIX (6)  MONTHS.  
FOR FURTHER INFO RMA TION SEE SERVICE G UIDE. 

TEMPERATURE OF STORAGE: FROM -2 0ºC UP TO 50º C. 
FOR THE DESIGN, U SE AND MAINTENA NCE OF THE SYSTEM, SEE THE PRODU CT G UIDE. 

 

CYLINDER HANDLING BEF ORE INSTALLATION 
 

FO LLOW THE WARNINGS TO A VOID  ACCIDENTAL DISCHARGES OF THE PRODCUT CONTAINED  IN THE CYLIND ER. 
1-  D O NOT CLEAR THE CAPS AND PROTECTIVE CO RKS OF IT’S INITIAL LOCATION (FACTORY FITTED)  UNTIL THE CYLINDERS ARE NO T FIXED SURELY. 

S IEX PROVID ES IN ORIGIN ALL THEIR CY LINDERS WHIT PROTECTIVE V ALV E CAPS. 
2-  N EVER USE THE CONTAINER VALV E TO TURN IT OR TO MOVE IT AROU ND (USE APPROPIATE MEANS FOR TRANSPORT) . 
3-  N EVER STORE THE CYLINDERS U NDER THE SUN OR IN PLACES W HERE THE TEMPERATURE CAN EXCEED 4 6ºC. 
4-  D O  NOT ACTIV ATE THE MANUAL RELEASE LEVER OF TH E CON TAINER VALVE,  SINCE THIS ACTIO N WILL OPEN THE VALVE AND D ISCH ARGE IT’S  

CO NTENT VIOLENTLY , UNLESS IT’S SUBJECTED STRONG LY (TO IT’S BRACKETS).  
5-  D O NOT PLACE ANY ACTIVATION INSTRUMENT TO THE CO NTA INER VALVE UNTIL IT HAS NOT BEEN FIX ED STRONGLY TO THE SUBJECTIO N BRACKETS 

A ND CONN ECTED  TO  THE  D ISCHA RGE PIPE.  
 

INSTALLATION AND OP ERATION INSTRUCTIONS 
 

BEFO RE INSTALLING, SEE THE DESIN G, IN STALLATION , WORKING AND  MAINTENANCE SIEX  GUIDE.  
DO NOT TO CONN ECT ANY  MECHAN ISM UNTIL THE CYLIN DERS ARE NOT SU ITABLY INSURED  IN BRACKETS AN D THE D ISCH ARGE 

CONNECTION IS ASSURED TO THE SY STEM PIPE N ETWORK. 
 
CYLIND ERS WILL EVEN H AVE TO BE INSPECTED MONTHLY OR MOST FREQ UEN TLY IF THE CIRCUNSTA NCES REQ UIRE IT. THE PIPES A ND THE NOZZLES 
SH OULD BE EXAMINED TO VERIFY TH AT THEY ARE NOT OBSTRUCTED. CYLIN DERS SHO ULD  BE RECHARGED IF THEY LO SE MORE OF A 5% OF IT’S F ILLING 
WEIGH T. CY LINDERS WILL HAVE TO BE RECH ARGED  IF  LOW  TH EIR PRESSURE,  DUE TO  TEMPERATURE ADJUSTMENTS IN  MORE OF A 10% OF THE NORMAL 
FILLIN G PRESSURE. 

 

CYLYNDER SERVICE RETIREMENT 
 

FO LLOW THW NEXT STEPS BEFORE CLEARING  TH E CYLIN DER OF SUBJECTION  BRA CKETS:  
1-  REMOVE THE MECHAN ISMS OF PERFORMANCE WHIT THE FO LLOWING ORDER:    2-  RETIRE THE HOSES OR D ISCH ARGE TUBES. 

A ) ELECTRIC ACTUATOR (SOLENOID VA LVE, P ILOT,  COIL, PYROTHECHN IC..)      3-  P UT T HE  CA P TO THE V ALVE . 
B)  MANUAL-PNEUMATIC ACTUATOR. 
C)  PN EUMATIC ACTU ATOR HOSES.  



V o l u m e n  c i l i n d r o  
C y li n d e r  v o l u m e   

( L i t r o s  /  l i t e r )  

Ø A  
( m m )  

B  
( m m )  

C  
( m m )  

D  
( m m )  

E  
( m m )  

F  
( m m )  

G  
( m m )  

I  
( m m )  

S i m p l e  f i l a  
S i m p l e  l i n e   

L  ( m m )  

D o b le  f i l a  
D o u b l e  l i n e  

L  ( m m )  
6 7  2 6 7 5 0 0  1 2 0 0  1 5 2 6 1 5 5 6 1 5 9 6 1 6 7 1 1 7 5 1 3 3 5  6 4 0

8 0  ( V V )  2 6 7 5 0 0  1 2 5 0  1 7 8 0 1 8 1 0 1 8 5 0 1 9 2 5 2 0 0 5 3 3 5  6 4 0
8 0  ( C M V )  2 7 3  5 0 0  1 2 5 0  1 6 7 5  1 7 0 5  1 7 4 5  1 8 2 0  1 9 0 0  3 4 1  6 5 5  
1 4 0  ( V V )  3 6 0 5 0 0  1 2 5 0  1 7 4 5 1 7 7 5 1 8 1 5 1 8 9 0 1 9 7 0 4 2 5  8 2 5

1 4 0  ( C M V )  3 5 6 5 0 0  1 2 5 0  1 7 6 0 1 7 9 0 1 8 3 0 1 9 0 5 1 9 8 5 4 2 1  8 2 0
 

Volumen 
cilindro 

Cylinder volume 
(Litros / liter) 

Carga Max. 
Max. Fill 

IG-01 (m3) 
Argón 

Carga Max. 
Max. Fill 

IG-55 (m3) 
50% Ar + 
50% N2 

Carga Max. 
Max. Fill 

IG-100 (m3) 
N2 

Carga Max. 
Max. Fill 

IG-541 (m3) 
Ar + CO2 + N2 

67     
80 25.2 23 21.2 24 
140 41.7 39.8 36.7 42 

 

 

Batería / Manifold 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Volumen de cilindro 
Cylinder volume 

(Litros / Litres) J K J K J K J K J K J K J K J K J K 
67 587 980 907 1300 1227 1620 1547 1940 1867 2260 2187 2580 2507 2900 2827 3220 3147 3540 
80 587 980 907 1300 1227 1620 1547 1940 1867 2260 2187 2580 2507 2900 2827 3220 3147 3540 

140 770 1070 1180 1480 1590 1980 2000 2300 2410 2710 2820 3120 3230 3530 3640 3940 4050 4350 

Tipo cilindro Volumen cilindro Válvula Latiguillo Difusor
Cylinder type Cylinder volume Valve Hose Nozzle

(Litros / liter) ØH
  FEDR-10 (3/8” G) 
FEDR-15 (1/2” G)

  FEDR-20 (3/4” G)
  FEDR-25 (1” G)

  FEDR-32 (1 1/4”G)

Gas

RGS-MAM-11/12 FH-15CO 1/2" G – W21.7x1/14”

Cilindro de alta presión 
(Sin soldadura)

High pressure cylinder
(Non welded)

67             
80

140

IG-01   
IG-55
IG-100
IG-541

(300 bar)
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1.‐ ASPECTES GENERALS 

1.1.‐ OBJECTE DEL PROJECTE 

La  present memòria  tècnica  es  redacta  amb  l’objecte  de  descriure  les  condicions  reglamentàries 
derivades  d’una  instal∙lació  da  climatització  i  ventilació  d’un  edifici  (instal∙lació  de  climatització, 
acondicionament d’aire i ventilació), l’ús del qual es destina a centre docent i arxiu comarcal situat al 
municipi d’Igualada, amb la finalitat de descriure la present instal∙lació per la seva execució. 

1.2.‐ DESCRIPCIÓ GENERAL EDIFICI 

L'edifici disposa de 6 plantes, PB+4 i PCoberta (per a les instal∙lacions) amb una superfície útil total de 
3331.12 m2. 

L'escola fou fundada l'any 1958 amb el nom d'Escola Sindical Superior de Teneria, amb l'objectiu de 
donar servei a  les múltiples empreses de teneria de  la ciutat. L'Escola de Teneria, única a Espanya  i 
Llatino‐Amèrica, va ser una iniciativa dels industrials igualadins que van invertir uns 15 anys, des de 
1942 fins a 1958 en la seva tramitació.2 L'Ajuntament d'Igualada va cedir en 1949 un cèntric solar, a 
la plaça del Rei, on entre 1950  i 1953 es va construir  l'edifici de 3.200 metres quadrats en quatre 
plantes. En el soterrani es va instal∙lar la planta pilot de fabricació en fase humida, en la planta baixa 
es va instal∙lar el taller d'acabats de cuir, en la planta primera es van instal∙lar les aules i en la planta 
segona els laboratoris de física, química, control d'anàlisis químiques i recerca. 

L'any  1970  el Ministeri  d'Educació  d'Espanya  va  implantar  els  ensenyaments  d'Enginyeria  Tècnica 
Industrial en Química Industrial. En 1979 es va adscriure a la Universitat Politècnica de Catalunya. 

L'any 2010 es va acordar  la signatura d'un conveni per al trasllat de  l'Escola d'Enginyeria d'Igualada 
des de la seva ubicació de la Plaça del Rei cap a un nou emplaçament situat en el Pla de la Massa, en 
terrenys de l'Ajuntament d'Igualada cedits a la Generalitat de Catalunya. 
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1.3.‐ DESCRIPCIÓ DE SUPERFÍCIES 

Taula de superfícies ÚTILS de l'edifici objecte del projecte:  

CODI  PLANTA  Superfíciesútils 
[m2] 

PLANTA BAIXA   

P0‐01  MOLL DE DESCÀRREGA D'ARXIU  59,71  m² 

P0‐02  SALA DE RECEPCIÓ  20,60  m² 

P0‐03  DIPOSIT PER A SUPORTS ESPECIALS  29,70  m² 

P0‐04  DISTRIBUDOR 1  28,34  m² 

P0‐05  DIPÒSIT A  63,78  m² 

P0‐06  BANY ADAPTAT  5,17  m² 

P0‐07  SERVEIS  3,25  m² 

P0‐08  SALA DESINFECCIÓ I DESINSECTACIÓ  8,44  m² 

P0‐09  DISTRIBUIDOR 2  17,46  m² 

P0‐10  PASSADÍS  13,29  m² 

P0‐11  DISTRIBUIDOR 3  13,24  m² 

P0‐12  ASCENSOR  9,77  m² 

P0‐13  ASCENSOR  2,80  m² 

P0‐14  DIPÒSIT C  150,49  m² 

P0‐15  DIPÒSIT GRANS FORMATS  30,51  m² 

P0‐16  DIPÒSIT B  117,29  m² 

P0‐17  E.T  28,92  m² 

P0‐18  SOTA ESCALA  14,04  m² 

P0‐19  MAGATZEM MATERIAL  15,56  m² 

P0‐PB‐20  VESTIBUL ENTRADA  54,88  m² 

P0‐PB‐21  ESCALA 2  20,82  m² 
  PLANTA 1     

P1‐01  SALA REUNIONS  21,58  m² 

P1‐02  DESPATX DIRECCIÓ  24,83  m² 

P1‐03  SALA DE CONSULTA  71,94  m² 

P1‐04  C.GRUPS DE TREBALL  16,86  m² 

P1‐05  CLASSIFICACIÓ I ORDENACIÓ  59,67  m² 

P1‐06  OFFICE  9,03  m² 

P1‐07  VESTIBUL I GUIXETES  8,43  m² 

P1‐08  C. AUDIOVISUAL  10,19  m² 

P1‐09  ESCALA 1  20,82  m² 

P1‐10  ESCALA INT.  35,16  m² 

P1‐11  NETEJA  3,19  m² 

P1‐12  BANY  2,93  m² 

P1‐13  SALA POLIVALENT  76,91  m² 

P1‐14  VESTIBUL GENERAL  63,15  m² 
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P1‐15  ASCENSORS  9,84  m² 

P1‐16  PAS  3,25  m² 

P1‐17  BANY HOMES  6,37  m² 

P1‐18  SERVEIS C.  5,35  m² 

P1‐19  BANY DONES  5,52  m² 

P1‐20  MAGATZEM  8,83  m² 

P1‐21  DISTRIBUIDOR  12,73  m² 

P1‐22  ESCALA 3  20,98  m² 

P1‐23  E.T  32,71  m² 

P1‐24  DIPÒSIT D  152,23  m² 

P1‐25  ASCENSOR  2,8  m² 

  PLANTA 2   

P2‐01  AULA  54,28  m² 

P2‐02  AULA  42,59  m² 

P2‐03  AULA  37,47  m² 

P2‐04  ADMINISTRACIÓ  31,91  m² 

P2‐05  DIRECCIÓ  19,44  m² 

P2‐06  INSTAL  9,73  m² 

P2‐07  CORREDOR  35,5  m² 

P2‐08  TERRASSA  35,99  m² 

P2‐09  DISTRIBUÏDOR P.  33,41  m² 

P2‐10  BANY H.  6,23  m² 

P2‐11  BANY D.  5,78  m² 

P2‐12  BANY A.  4,18  m² 

P2‐13  NETEJA 1  5,44  m² 

P2‐14  CORREDOR  4,95  m² 

P2‐15  CORREDOR  34,94  m² 

P2‐16  AULA  45,41  m² 

P2‐17  AULA  41,96  m² 

P2‐18  AULA  43,02  m² 

P2‐19  AULA  44,16  m² 

P2‐20  AULA  19,27  m² 

P2‐21  ESCALA  29,43  m² 

P2‐22  ADMINISTRACIÓ  6,68  m² 

P2‐23  ESPAI POLIVALENT  50,79  m² 

  PLANTA 3     

P3‐01  AULA  53,81  m² 

P3‐02  AULA  43,27  m² 

P3‐03  AULA  38,07  m² 

P3‐04  ADMINISTRACIÓ  31,45  m² 

P3‐05  CORREDOR  44,02  m² 

P3‐06  DISTRIBUÏDOR P.  33,49  m² 

P3‐07  BANY H.  6,23  m² 
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P3‐08  BANY D.  5,78  m² 

P3‐09  BANY A.  4,18  m² 

P3‐10  CORREDOR  4,95  m² 

P3‐11  CORREDOR  34,94  m² 

P3‐12  NETEJA 1  5,44  m² 

P3‐13  AULA  45,51  m² 

P3‐14  AULA  41,96  m² 

P3‐15  AULA  43,02  m² 

P3‐16  AULA  44,16  m² 

P3‐16'  AULA  19,27  m² 

P3‐17  DIRECCIÓ  18,7  m² 

P3‐18  INSTAL.  9,59  m² 

P3‐19  ESPAI POLIVALENT  49,86  m² 

P3‐20  ESCALA  30,58  m² 

  PLANTA 4     

P4‐01  ESCALA 1  27,72  m² 

P4‐02  INSTAL.LACIONS  30,28  m² 

P4‐03  ASCENSOR  2,81  m² 

P4‐04  V.I. 1  8,75  m² 

P4‐05  V. ASCENSOR  5,59  m² 

P4‐06  DIPÒSIT E  207,62  m² 

P4‐07  V.I. 4  7,46  m² 

P4‐08  ESCALA 2  20,46  m² 

P4‐09  EXPOSICIÓ PERMANENT I SALA REUNIONS  51,4  m² 

P4‐10  V.I. 3  6,8  m² 

P4‐11  ASCENSORS  8,36  m² 

P4‐12  GUARDAROBA  4,67  m² 

P4‐13  BANY A.  5,61  m² 

P4‐14  DIPÒSIT F  190,66  m² 

P4‐15  V.I. 2  13,56  m² 

  PLANTA 5     

P5‐01  SALA MAQ.  25,24  m² 

P5‐02  INSTAL.  14,61  m² 

P5‐03  TERRASSA  54,4  m² 

  Total superfícies útils  3.331,12 m² 
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Quadre resum de les superfícies útils de cada planta en metres quadrats: 

 

PLANTA  Superfícies útils 
[m2] 

PLANTA BAIXA  708,06 

PLANTA 1  685,30 

PLANTA 2  642,56 

PLANTA 3  609,20 

PLANTA 4  591,75 

PLANTA 5  94,25 

TOTAL  3.331,12 m2 
 

1.4.‐  DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ ESCOLLIT 

Per al  sistema de climatització  i aigua  calenta per el  terra  radiant es proposa  la  instal∙lació d'un 
sistema de volum de refrigerant variable (VRF), amb recuperació de calor,  mitjançant bombes de 
calor aire‐refrigerant.  

Amb aquesta solució s’aconsegueix    la solució energètica global per a  tot  l’edifici, per a  tots els 
dies de l’any i amb un rendiment estacional constant d’un 300‐350%. 

La utilització d'aquest únic sistema resolt la: 

- Producció d’aigua calenta per al terra radiant.  

- Producció  fred per a refrigeració de l’edifici 

- Producció  calor per a calefacció de l’edifici 

La  instal∙lació complirà amb  la Ordenança solar tèrmica del municipi  i amb el CTE,  ja que no serà 
necessari la instal∙lació d’altres energies com la solar tèrmica ja que no es produeix demanda d’ACS. 

Es projecta una instal∙lació de clima , que cobreix les necessitats de fred i calor de l’edifici. 

Per a la generació de calor, dividirem la instal∙lació entre aquelles estàncies que seran calefactades 
mitjançant  terra  radiant  i aquelles que ho seran mitjançant equips  interiors de climatització per 
aire, fan‐coils, conductes, cassetes i splits.  

Per a  la generació de fred s'utilitzaran equips  interiors de climatització per aire. No s’utilitzarà el 
terra fred.  

No es realitza control d’humitat a  l’edifici, si ve que es farà un control manual amb registre de  la 
humitat en els dipòsits. 

Finalment,  s'instal∙laran diverses màquines de ventilació amb  recuperació de calor entàlpics amb 
rendiments  de  fins  al  65%,  ubicades  en  el  fals  sostre  de  les  diverses  aules  o  en  la  sala  per 
instal∙lacions de planta 4.  La  instal∙lació és descentralitzada, de manera que  a  cada planta hi ha 
diversos recuperadors que renoven l’aire de les diferents zones.  

Es preveu  la utilització d'una màquina exterior aire‐refrigerant per planta.  La demanda del  terra 
radiant serà coberta per la màquina exterior de planta primera ‐ P1.   

Tot el sistema de control de temperatures  i horaris de  la ventilació, clima  i terra radiant s’efectua 
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des de un touch control del propi sistema de climatització.  

Per  als dipòsits de  llibres,  s’instal∙la us  sistema de  renovació d’aire  sense  recuperació d’energia, 
format per uns ventiladors d’aportació d’aire amb filtres i uns d’extracció. 

Alternativament, es climatitza el dipòsit amb una unitat de conductes per mantenir  les condicions 
de temperatura i per a remoure l’aire del interior del dipòsit. 

No es realitza control d’humitat en els dipòsits. Igualada disposa d’una humitat relativa ‐ HR baixa i 
amb la ventilació i el sistema de clima dissenyat es pretén poder mantenir les condicions controlant 
les hores de renovació d’aire i amb la màquina de clima. 

Per a la cambra frigorífica, per mantenir les condicions de temperatura baixes, es dissenya un equip 
frigorífic partit, on la unitat motocompresora anirà situada al costat de la porta d’entrada lateral. La 
cambra haurà de ser aïllada amb control de temperatura i indicació de la humitat relativa.  
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1.5.‐  NORMATIVA APLICABLE A INSTAL∙LACIONS TÈRMIQUES 

El projecte s'adaptarà a  la normativa vigent en cada un dels camps  reglamentaris, mitjançant els 
següents reglaments i normes: 
• Ordenança Municipal sobre  la  incorporació de sistemes de captació d’energia solar per a  la 
producció d’aigua calenta a edificis i construccions en el terme municipal de Igualada. 
• Reial  decret  1027/2007,  de  20  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’instal∙lacions 
tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITE) i es crea 
la Comissió assessora per a les instal∙lacions tèrmiques dels edificis. 
• Decret 848/2002 de 2 d’Agost per el qual  s'aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa 
Tensió i Instruccions Complementàries. (B.O.E. de 18 de setembre de 2002) 
• Real Decret 314/2006, de 17 de març, pel que  s’aprova el Codi Tècnic de  la Edificació, en 
totes les exigències bàsiques. En especial DB‐HE, SUA. 
• Decret  21/2006,  de  14  de  febrer,  pel  qual  es  regula  l’adopció  dels  criteris  ambientals  i 
d’ecoeficiència en els edificis 
• “Criteris de qualitat  i disseny d’instal∙lacions d’energia solar per aigua calenta  i calefacció”. 
APERCA 
• Atlas de Radiació de Catalunya. ICAEN. Institut Català d’Energia. 
• NTE – Normes tècniques per a l’edificació. Instal∙lacions d’aigua calenta i aigua freda. 
• Normes UNE d’aplicació, en especial les següents: 
- 100020/1M:1999 Climatització. Sala de màquines 
- 123001/2M:2003 Xemeneies. Càlcul i disseny 
- 100155:1988 IN Climatització. Càlcul de vasos d’expansió 
- 100156:1989 Climatització. Dilatadors. Criteris de disseny. 
- 100157:1989 Climatització. Disseny dels sistemes de d’expansió 
- 100011:1991  Climatització.  La  ventilació  per  una  qualitat  acceptable  de  ’aire  en  la 
climatització dels locals 
Normativa autonòmica 
• Instrucció 3/2003 de la DGCSI per la qual es regulen els requisits de ventilació dels locals on 
s’instal∙lin  calderes de  combustible  líquid per a  calefacció  i/o aigua  calenta  sanitària de potència 
tèrmica nominal inferior o igual a 70 kW 
• Ordre de 3 de maig de 1999, sobre el procediment d’actuació de les empreses instal∙ladores 
de  les  entitats  d’inspecció  i  control  i  dels  titulars,  instal∙lacions  regulades  pel  Reglament 
d’instal∙lacions  tèrmiques en els edificis  (RITE  i  les seves  Instruccions Tècniques Complementàries 
(ITE) 
• Resolució del 6 de maig de 1994 d’autorització per a  la utilització d’equips de climatització 
pel cicle d’absorció 
Altres normes a considerar 
• Reial decret 865/2003, de 4 de  juliol, pel qual  s’estableixen els  criteris  generals higienico‐
sanitaris per a la prevenció i control de la legionel∙losis 
• Decret 152/2002, de 28 de maig, pel qual s’estableixen les condicions higienico‐sanitàries per 
a la prevenció i el control de la legionel∙losis 
• Reglament  (CE) n. 2037/2000 del Parlament  Europeu  i del Consell de 29 de  juny de 2000 
sobre les substàncies que esgoten la capa d’ozó  
• Ordre de 21 de juny de 2000 que modifica l’annex de l’Ordre de 10 de febrer de 1983, sobre 
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normes  tècniques dels  tipus de  radiadors  i  convectors de  calefacció per mitjà de  fluids  i  la  seva 
homologació pel Ministeri d’Indústria i Energia 
• Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen  les disposicions mínimes de 
seguretat i de salut en les obres de construcció  
• Reial decret 363/1984, de 22 de febrer, que complementa les normes tècniques dels tipus de 
radiadors  i  convectors  de  calefacció  per  mitjà  de  fluids  i  la  seva  homologació  pel  Ministeri 
d’Indústria i Energia 
• Reial  decret  3089/1982,  de  15  d’octubre,  pel  qual  s’estableixen  la  subjecció  a  normes 
tècniques dels tipus de radiadors i convectors de calefacció per mitjà de fluids i la seva homologació 
pel Ministeri d’Indústria i Energia 
• Reial decret 3099/1977, de 8 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat per a 
plantes i instal∙lacions frigorífiques, així com les ordres que el modifiquen 
• Ordenances municipals d’aplicació 
• Totes  les normes UNE  i de  la CEE a  les que  fa  referència el RITE  i que bàsicament  són  les 
indicades a l’APENDIX 2 DEL RITE. 
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2.‐ NECESSITATS DE L'EDIFICI 

2.1.‐  PARÀMETRES DE DISSENY 

2.1.1.‐ CONDICIONS EXTERIORS 

‐ Emplaçament: Igualada 
‐ Latitud (graus): 41.59 graus 
‐ Altitud sobre el nivell del mar: 313 m 
‐ Percentil per a estiu: 5.0 % 
‐ Temperatura seca estiu: 30.00 °C 
‐ Temperatura humida estiu: 30.00 °C 
‐ Oscil∙lació mitjana diària: 10 °C 
‐ Oscil∙lació mitjana anual: 27.5 °C 
‐ Percentil per a hivern: 97.5 % 
‐ Temperatura seca a l'hivern: ‐2.00 °C 
‐ Humitat relativa a l'hivern: 90 % 
‐ Velocitat del vent: 3.6 m/s 
‐ Temperatura del terreny: 5.60 °C 
‐ Percentatge de majoració per l'orientació N: 30 % 
‐ Percentatge de majoració per l'orientació S: 20 % 
‐ Percentatge de majoració per l'orientació E: 10 % 
‐ Percentatge de majoració per l'orientació O: 10 % 
‐ Suplement d'intermitència per a calefacció: 15 % 
‐ Percentatge de càrregues a causa de la pròpia instal∙lació: 0 % 
‐ Percentatge de majoració de càrregues (Hivern): 0 % 
‐ Percentatge de majoració de càrregues (Estiu): 0 % 

2.1.2.‐ CONDICIONS INTERIORS 

Els valors de les condicions interiors de disseny utilitzades en el projecte, quedaran especificades en 
l'annex de càlcul ja que s'han personalitzar dites condicions a l’estància corresponent.  
 

Referència 
Condicions interiors de disseny 

Temperatura d'estiu
ºC 

Temperatura d'hivern
ºC 

Humitat relativa interior
% 

Aula  26  20  50 
Passadís/passadís  24  20  50 
Dipòsits*  26  16  45 
Reunions  24  21  50 
Despatx  24  21  50 
Sala polivalent  26  21  50 
Dipòsit Càmera frigorífica*  10  10  40 a 50 

 
* temperatures extretes de la guia de Direcció general de museus i patrimoni 
  



JUSTIFICACIÓ RITE  ‐  REGLAMENT INSTAL∙LACIONS TÈRMIQUES EDIFICIS  EDIFICI DE L'ESCOLA DE TENERIA 
 

 

Pàgina 17 de 242 
 

2.1.3.‐ OCUPACIÓ 

CÀLCUL OCUPACIÓ MÀXIMA 

Determinarem el nivell d’ocupació segons la Taula 2.1 de l’Apartat 2 de la Secció 3 (SI 3 – Evacuació 
d’ocupants), tenint en compte que els edificis seran utilitzats com a centre docent i arxiu municipal i 
per tant aplicarem ús docent pel conjunt de l'edifici.  

Així doncs es considerarà: 

Ús zona considerada  Densitat ocupació 
[persones/m2] 

En aules (excepte escoles infantils)  1 cada 1,5 m2 

En aules d'escoles infantils i sales de lectura de 
biblioteques.  1 cada 2 m2 

En locals diferents a l'aula ( laboratori, gimnàs, 
taller, sala de dibuix..:)  1 cada 5 m2 

El conjunt de la planta o de l'edifici  1 cada 10 m2 

Magatzems i arxius  1 cada 40 m2 

Lavabos en planta  1 cada 3 m2 

Sales d'ús múltiple  1 cada 2 m2 

 
L’ocupació màxima prevista en cada edifici, resultat d’aplicar els anteriors criteris en la data en que 
es redacta aquest expedient, són els següents: 
 

Ref.  PLANTA  ÀREA  m²  Tipus d'activitat 
Rati densitat   
ocupacional   
(m2/persona)

Ocupació  
REAL 

PLANTA 0 
P0‐01  MOLL DE DESCÀRREGA D'ARXIU  59,71  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  ‐ 

P0‐02  SALA DE RECEPCIÓ  20,60  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  3,00 

P0‐03  DIPOSIT PER A SUPORTS ESPECIALS  29,70  m²  Magatzem i arxius  40,0  ‐ 

P0‐04  DISTRIBUDOR 1  28,34  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  ‐ 

P0‐05  DIPÒSIT A  63,78  m²  Magatzem i arxius  40,0  ‐ 

P0‐06  BANY ADAPTAT  5,17  m²  Lavabos de planta  3,0  ‐ 

P0‐07  SERVEIS  3,25  m²  Lavabos de planta  3,0  ‐ 

P0‐08  SALA DESINFECCIÓ I DESINSECTACIÓ  8,44  m²  Tallers especialitzats  5,0  2,00 

P0‐09  DISTRIBUIDOR 2  17,46  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  ‐ 

P0‐10  PASSADÍS  13,29  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  ‐ 

P0‐11  DISTRIBUIDOR 3  13,24  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  ‐ 

P0‐12  ASCENSOR  9,77  m²  Nula  ‐  ‐ 

P0‐13  ASCENSOR  2,80  m²  Nula  ‐  ‐ 

P0‐14  DIPÒSIT C  150,49  m²  Magatzem i arxius  40,0  ‐ 

P0‐15  DIPÒSIT GRANS FORMATS  30,51  m²  Magatzem i arxius  40,0  ‐ 

P0‐16  DIPÒSIT B  117,29  m²  Magatzem i arxius  40,0  ‐ 

P0‐17  E.T ( ENDESA )  28,92  m²  Nula  ‐  ‐ 

P0‐18  SOTA ESCALA  14,04  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  ‐ 
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P0‐19  MAGATZEM MATERIAL  15,56  m²  Magatzem i arxius  40,0  ‐ 

P0‐PB‐20  VESTIBUL ENTRADA  54,88  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  ‐ 

P0‐PB‐21  ESCALA 2  20,82  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  ‐ 

708,06  m²  5,00 

PLANTA 1 

P1‐01  SALA REUNIONS  21,58  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  2,00 

P1‐02  DESPATX DIRECCIÓ  24,83  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  2,00 

P1‐03  SALA DE CONSULTA  71,94  m²  Tallers especialitzats  5,0  14,00 

P1‐04  C.GRUPS DE TREBALL  16,86  m²  Tallers especialitzats  5,0  3,00 

P1‐05  CLASSIFICACIÓ I ORDENACIÓ  59,67  m²  Tallers especialitzats  10,0  5,00 

P1‐06  OFFICE  9,03  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  ‐ 

P1‐07  VESTIBUL I GUIXETES  8,43  m²  Lavabos de planta  10,0  ‐ 

P1‐08  C. AUDIOVISUAL  10,19  m²  Tallers especialitzats  5,0  2,00 

P1‐09  ESCALA 1  20,82  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  2,00 

P1‐10  ESCALA NIT  35,16  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  ‐ 

P1‐11  NETEJA  3,19  m²  Lavabos de planta  3,0  ‐ 

P1‐12  BANY  2,93  m²  Lavabos de planta  3,0  ‐ 

P1‐13  SALA POLIVALENT ( Saló d'actes )  76,91  m²  Tallers especialitzats  2,0  39,00 

P1‐14  VESTIBUL GENERAL  63,15  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  7,00 

P1‐15  ASCENSORS  9,84  m²  Nula  ‐  ‐ 

P1‐16  PAS  3,25  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  ‐ 

P1‐17  BANY HOMES  6,37  m²  Lavabos de planta  3,0  ‐ 

P1‐18  SERVEIS C.  5,35  m²  Lavabos de planta  3,0  ‐ 

P1‐19  BANY DONES  5,52  m²  Lavabos de planta  3,0  ‐ 

P1‐20  MAGATZEM  8,83  m²  Magatzem i arxius  40,0  ‐ 

P1‐21  DISTRIBUIDOR  12,73  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  ‐ 

P1‐22  ESCALA 3  20,98  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  2,00 

P1‐23  E.T ( ENDESA )  32,71  m²  Nula  ‐  ‐ 

P1‐24  DIPÒSIT D  152,23  m²  Magatzem i arxius  40,0  4,00 

P1‐25  ASCENSOR  2,80  m²  Nula  ‐  ‐ 

685,30  m²  82,00 

PLANTA 2 

P2‐01  AULA  54,28  m²  Aula docencia no infantil  2,0  28,00 

P2‐02  AULA  42,59  m²  Aula docencia no infantil  2,0  22,00 

P2‐03  AULA  37,47  m²  Aula docencia no infantil  2,0  19,00 

P2‐04  ADMINISTRACIÓ  31,91  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  3,00 

P2‐05  DIRECCIÓ  19,44  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  2,00 

P2‐06  INSTAL  9,73  m²  Nula  ‐  ‐ 

P2‐07  CORREDOR  35,5  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  ‐ 

P2‐08  TERRASSA  35,99  m²  Nula  ‐  ‐ 

P2‐09  DISTRIBUÏDOR P.  33,41  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  ‐ 

P2‐10  BANY H.  6,23  m²  Lavabos de planta  3,0  ‐ 

P2‐11  BANY D.  5,78  m²  Lavabos de planta  3,0  ‐ 

P2‐12  BANY A.  4,18  m²  Lavabos de planta  3,0  ‐ 

P2‐13  NETEJA 1  5,44  m²  Lavabos de planta  3,0  ‐ 

P2‐14  CORREDOR  4,95  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  1,00 

P2‐15  CORREDOR  34,94  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  4,00 

P2‐16  AULA  45,41  m²  Aula docencia no infantil  2,0  23,00 

P2‐17  AULA  41,96  m²  Aula docencia no infantil  2,0  21,00 

P2‐18  AULA  43,02  m²  Aula docencia no infantil  2,0  22,00 
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P2‐19  AULA  44,16  m²  Aula docencia no infantil  2,0  23,00 

P2‐20  AULA  19,27  m²  Aula docencia no infantil  2,0  10,00 

P2‐21  ESCALA  29,43  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  3,00 

P2‐22  ADMINISTRACIÓ  6,68  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  1,00 

P2‐23  ESPAI POLIVALENT  50,79  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  6,00 

642,56  m²  188,00 

PLANTA 3 

P3‐01  AULA  53,81  m²  Aula docencia no infantil  2,0  27,00 

P3‐02  AULA  43,27  m²  Aula docencia no infantil  2,0  22,00 

P3‐03  AULA  38,07  m²  Aula docencia no infantil  2,0  20,00 

P3‐04  ADMINISTRACIÓ  31,45  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  3,00 

P3‐05  CORREDOR  44,02  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  5,00 

P3‐06  DISTRIBUÏDOR P.  33,49  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  4,00 

P3‐07  BANY H.  6,23  m²  Lavabos de planta  3,0  ‐ 

P3‐08  BANY D.  5,78  m²  Lavabos de planta  3,0  ‐ 

P3‐09  BANY A.  4,18  m²  Lavabos de planta  3,0  ‐ 

P3‐10  CORREDOR  4,95  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  ‐ 

P3‐11  CORREDOR  34,94  m²  Conjunt de l'edifici  10,0 

P3‐12  NETEJA 1  5,44  m²  Lavabos de planta  3,0 

P3‐13  AULA  45,51  m²  Aula docencia no infantil  2,0  23,00 

P3‐14  AULA  41,96  m²  Aula docencia no infantil  2,0  21,00 

P3‐15  AULA  43,02  m²  Aula docencia no infantil  2,0  22,00 

P3‐16  AULA  44,16  m²  Aula docencia no infantil  2,0  23,00 

P3‐16'  AULA  19,27  m²  Aula docencia no infantil  2,0  10,00 

P3‐17  DIRECCIÓ  18,7  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  1,00 

P3‐18  INSTAL.  9,59  m²  Nula  ‐  ‐ 

P3‐19  ESPAI POLIVALENT  49,86  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  5,00 

P3‐20  ESCALA  30,58  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  4,00 

608,28  m²  190,00 

PLANTA 4 

P4‐01  ESCALA 1  27,72  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  2,00 

P4‐02  INSTAL.LACIONS  30,28  m²  Nula  ‐  ‐ 

P4‐03  ASCENSOR  2,81  m²  Nula  ‐  ‐ 

P4‐04  V.I. 1  8,75  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  ‐ 

P4‐05  V. ASCENSOR  5,59  m²  Nula  ‐  ‐ 

P4‐06  DIPÒSIT E  207,62  m²  Magatzem i arxius  40,0  5,00 

P4‐07  V.I. 4  7,46  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  ‐ 

P4‐08  ESCALA 2  20,46  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  2,00 

P4‐09  EXPOSICIÓ PERMANENT  51,4  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  5,00 

P4‐10  V.I. 3  6,8  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  ‐ 

P4‐11  ASCENSORS  8,36  m²  Nula  ‐  ‐ 

P4‐12  GUARDAROBA  4,67  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  ‐ 

P4‐13  BANY A.  5,61  m²  Lavabos de planta  3,0  1,00 

P4‐14  DIPÒSIT F  190,66  m²  Magatzem i arxius  40,0  4,00 

P4‐15  V.I. 2  13,56  m²  Conjunt de l'edifici  10,0  1,00 

591,75  20,00 

PLANTA 5 

P5‐01  SALA MAQ.  25,24  m²  Nula  ‐  ‐ 

P5‐02  INSTAL.  14,61  m²  Nula  ‐  ‐ 
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P5‐03  TERRASSA  54,4  m²  Nula  ‐  ‐ 

94,25  m² 

    3.330,20  m²      485,00 

 
 L’ocupació total de l’establiment es determina en 485 persones 

2.1.4.‐ NIVELLS DE VENTILACIÓ 

Per a tenir els nivells de ventilació mínims per una qualitat acceptable de l’aire en els locals ocupats, 
es considerarà els criteris de ventilació indicats a la norma UNE‐100‐011 i CTE, en funció del tipus de 
local i del nivell de contaminació de cada local tot seguint el que indica la normativa ITE 02.2.2 i la ITE 
02.4.5.  
1. En funció de l'edifici o local, la categoria de qualitat d'aire interior (IDA) que s'haurà d'assolir serà 
com a mínim la següent: 
IDA 1 (aire d'òptima qualitat): hospitals, clíniques, laboratoris i escoles bressol. 
IDA 2 (aire de bona qualitat): oficines, residències (locals comuns d'hotels i similars, residències d'avis 
i estudiants), sales de lectura, museus, sales de tribunals, aules d'aprenentatge i similars i piscines 
IDA 3  (aire de qualitat mitja): edificis comercials, cines, teatres, sales d'actes, habitacions d'hotels  i 
similars, restaurants, cafeteries, bars, sales de festa, gimnasos, locals per l'esport (excepte piscines) i 
sales d'ordinadors. 
IDA 4 (aire de qualitat baixa) 
 

Referència  dm3/persona 

IDA 1  20 
IDA 2  12,5 
IDA 3  8 
IDA 4  5 

 
2.Els ARXIUS es consideren espais no dedicats a la ocupació humana permanent  per tant, 
s'aplicaran els valors de la taula 1.1.2.4 IT.1.1 (RITE).  
 

Referència  dm3/(s∙m2) 

IDA 1  No aplicable 
IDA 2  0.83 
IDA 3  0.55 
IDA 4  0.28 

 
 
3. S'utilitzarà un altre sistema de càlcul per a la justificació del caudal de ventilació de les AULES 
motivat per reduir la despesa econòmica d'explotació i el sobredimensionat de les instal∙lacions per 
poder climatitzar  l'aportació d'aire exterior.  Es justificarà utlitzant la EN‐15251 annex B.  
 
Per tant, deprés dels càlculs detallats en l'Annex, s'obté una ventilació per a les aules de: 
   
  Renovació en aules=: 4,2 l/s ∙ m2 
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S'adjunta document en Annex JUSTIFICACIÓ VENTILACIÓ AULES. 
 
Els diferents cabals considerats seran: 
 

Ref.   PLANTA  I.D.A  litres /S∙M2    o   
dm3/s∙m2 

Volum d'aire 
en dm³/s  

Volum d'aire 
en m³/h 

PLANTA 0   
P0‐01  MOLL DE DESCÀRREGA D'ARXIU 

P0‐02  SALA DE RECEPCIÓ  2,0  12,5  37,5  135,0 

P0‐03  DIPOSIT PER A SUPORTS ESPECIALS  2,0  0,8  24,7  88,7 

P0‐04  DISTRIBUDOR 1 

P0‐05  DIPÒSIT A  2,0  0,8  52,9  190,6 

P0‐06  BANY ADAPTAT 

P0‐07  SERVEIS 

P0‐08  SALA DESINFECCIÓ I DESINSECTACIÓ 

P0‐09  DISTRIBUIDOR 2 

P0‐10  PASSADÍS 

P0‐11  DISTRIBUIDOR 3 

P0‐12  ASCENSOR 

P0‐13  ASCENSOR 

P0‐14  DIPÒSIT C  2,0  0,8  124,9  449,7 

P0‐15  DIPÒSIT GRANS FORMATS  2,0  0,8  25,3  91,2 

P0‐16  DIPÒSIT B  2,0  0,8  97,4  350,5 

P0‐17  E.T ( ENDESA ) 

P0‐18  SOTA ESCALA 

P0‐19  MAGATZEM MATERIAL 

P0‐PB‐20  VESTIBUL ENTRADA 

P0‐PB‐21  ESCALA 2 

PLANTA 1 
P1‐01  SALA REUNIONS  2,0  12,5  25,0  90,0 

P1‐02  DESPATX DIRECCIÓ  2,0  12,5  25,0  90,0 

P1‐03  SALA DE CONSULTA  2,0  12,5  175,0  630,0 

P1‐04  C.GRUPS DE TREBALL  2,0  12,5  37,5  135,0 

P1‐05  CLASSIFICACIÓ I ORDENACIÓ  2,0  12,5  62,5  225,0 

P1‐06  OFFICE  2,0  12,5  ‐  ‐ 

P1‐07  VESTIBUL I GUIXETES  2,0  12,5  ‐  ‐ 

P1‐08  C. AUDIOVISUAL  2,0  12,5  25,0  90,0 

P1‐09  ESCALA 1 

P1‐10  ESCALA NIT 

P1‐11  NETEJA 

P1‐12  BANY 

P1‐13  SALA POLIVALENT ( Saló d'actes )  3,0  8,0  312,0  1.123,2 

P1‐14  VESTIBUL GENERAL 

P1‐15  ASCENSORS 

P1‐16  PAS 

P1‐17  BANY HOMES 

P1‐18  SERVEIS C. 
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P1‐19  BANY DONES 

P1‐20  MAGATZEM 

P1‐21  DISTRIBUIDOR 

P1‐22  ESCALA 3 

P1‐23  E.T ( ENDESA ) 

P1‐24  DIPÒSIT D  2,0  0,8  126,4  454,9 

P1‐25  ASCENSOR 

PLANTA 2 
P2‐01  AULA  2,0  4,2  228,0  820,7 

P2‐02  AULA  2,0  4,2  178,9  644,0 

P2‐03  AULA  2,0  4,2  157,4  566,5 

P2‐04  ADMINISTRACIÓ  2,0  12,5  37,5  135,0 

P2‐05  DIRECCIÓ  2,0  12,5  25,0  90,0 

P2‐06  INSTAL 

P2‐07  CORREDOR 

P2‐08  TERRASSA 

P2‐09  DISTRIBUÏDOR P. 

P2‐10  BANY H. 

P2‐11  BANY D. 

P2‐12  BANY A. 

P2‐13  NETEJA 1 

P2‐14  CORREDOR 

P2‐15  CORREDOR 

P2‐16  AULA  2,0  4,2  190,7  686,6 

P2‐17  AULA  2,0  4,2  176,2  634,4 

P2‐18  AULA  2,0  4,2  180,7  650,5 

P2‐19  AULA  2,0  4,2  185,5  667,7 

P2‐20  AULA  2,0  4,2  80,9  291,4 

P2‐21  ESCALA 

P2‐22  ADMINISTRACIÓ  2,0  12,5  12,5  45,0 

P2‐23  ESPAI POLIVALENT  3,0  8,0  48,0  172,8 

1506,7  10591,4 
PLANTA 3 

P3‐01  AULA  2,0  4,2  226,0  813,6 

P3‐02  AULA  2,0  4,2  181,7  654,2 

P3‐03  AULA  2,0  4,2  159,9  575,6 

P3‐04  ADMINISTRACIÓ  2,0  12,5  37,5  135,0 

P3‐05  CORREDOR 

P3‐06  DISTRIBUÏDOR P. 

P3‐07  BANY H. 

P3‐08  BANY D. 

P3‐09  BANY A. 

P3‐10  CORREDOR 

P3‐11  CORREDOR 

P3‐12  NETEJA 1 

P3‐13  AULA  2,0  4,2  191,1  688,1 

P3‐14  AULA  2,0  4,2  176,2  634,4 

P3‐15  AULA  2,0  4,2  180,7  650,5 
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P3‐16  AULA  2,0  4,2  185,5  667,7 

P3‐16'  AULA  2,0  4,2  80,9  291,4 

P3‐17  DIRECCIÓ  2,0  12,5  12,5  45,0 

P3‐18  INSTAL. 

P3‐19  ESPAI POLIVALENT  3,0  8,0  40,0  144,0 

P3‐20  ESCALA 

1477,4  10455,1 

PLANTA 4 
P4‐01  ESCALA 1 

P4‐02  INSTAL.LACIONS 

P4‐03  ASCENSOR 

P4‐04  V.I. 1 

P4‐05  V. ASCENSOR 

P4‐06  DIPÒSIT E  2  0,8  172,3  620,4 

P4‐07  V.I. 4 

P4‐08  ESCALA 2 

P4‐09  EXPOSICIÓ PERMANENT  2  12,5  62,5  225,0 

P4‐10  V.I. 3 

P4‐11  ASCENSORS 

P4‐12  GUARDAROBA 

P4‐13  BANY A. 

P4‐14  DIPÒSIT F  2  0,8  158,2  569,7 

P4‐15  V.I. 2 

393,1  1415,1 

PLANTA 5 
P5‐01  SALA MAQ. 

P5‐02  INSTAL. 

P5‐03  TERRASSA 
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2.1.5.‐ CÀLCULS DELS NIVELLS DE VENTILACIÓ  

A  continuació  s’adjunten  les  taules  resum  per  cadascun  dels  recinte  amb  les  demandes  de 
ventilació corresponents a la renovació d’aire exigida segons RITE amb la seva posterior modificació 
per raonaments tècnics i de simulteneïtat i amb el model d'aparell corresponent per poder afectuar 
la renovació adient.  

Ref.  PLANTA  Volum  m³  Volum d'aire 
en m³/h 

Volum d'aire en 
m³/h ( REAL)  MODEL 

  PLANTA 0   
P0‐01  MOLL DE DESCÀRREGA D'ARXIU  176,98  m³ 

P0‐02  SALA DE RECEPCIÓ  72,73  m³  135,0  Extr. 

P0‐03  DIPOSIT PER A SUPORTS ESPECIALS  89,10  m³  88,7  ‐ 

P0‐04  DISTRIBUDOR 1  84,85  m³ 

P0‐05  DIPÒSIT A  191,33  m³  190,6  Vent/Extr. 

P0‐06  BANY ADAPTAT  15,51  m³ 

P0‐07  SERVEIS  9,74  m³ 

P0‐08  SALA DESINFECCIÓ I DESINSECTACIÓ  25,32  m³ 

P0‐09  DISTRIBUIDOR 2  45,12  m³ 

P0‐10  PASSADÍS  39,87  m³ 

P0‐11  DISTRIBUIDOR 3  36,12  m³ 

P0‐12  ASCENSOR  29,30  m³ 

P0‐13  ASCENSOR  8,40  m³ 

P0‐14  DIPÒSIT C  451,46  m³  449,7  Vent/Extr. 

P0‐15  DIPÒSIT GRANS FORMATS  91,54  m³  91,2 

P0‐16  DIPÒSIT B  351,00  m³  350,5  Vent/Extr. 

P0‐17  E.T ( ENDESA )  86,76  m³ 

P0‐18  SOTA ESCALA  36,61  m³ 

P0‐19  MAGATZEM MATERIAL  46,67  m³ 

P0‐PB‐20  VESTIBUL ENTRADA  164,65  m³ 

P0‐PB‐21  ESCALA 2  20,82  m³ 

PLANTA 1 

P1‐01  SALA REUNIONS  54,08  m³  90,0  71,43 

P1‐02  DESPATX DIRECCIÓ  62,30  m³  90,0  71,43 
P1‐03  SALA DE CONSULTA  215,81  m³  630,0  500,00 
P1‐04  C.GRUPS DE TREBALL  50,59  m³  135,0  107,14 

P1‐05  CLASSIFICACIÓ I ORDENACIÓ  175,84  m³  225,0  178,57 

P1‐06  OFFICE  39,09  m³  ‐  ‐ 

P1‐07  VESTIBUL I GUIXETES  25,28  m³  ‐  ‐ 

P1‐08  C. AUDIOVISUAL  30,56  m³  90,0  71,43 

SUMA PARCIAL  1.260,0  1.000,00  LGH‐100RVX‐E 

P1‐09  ESCALA 1  62,45  m³ 

P1‐10  ESCALA NIT  105,48  m³ 

P1‐11  NETEJA  9,58  m³ 

P1‐12  BANY  8,79  m³ 

P1‐13  SALA POLIVALENT ( Saló d'actes )  230,74  m³  1.123,2  LGH‐100RVX‐E 

P1‐14  VESTIBUL GENERAL  189,46  m³ 

P1‐15  ASCENSORS  29,51  m³ 

P1‐16  PAS  9,76  m³ 

P1‐17  BANY HOMES  19,11  m³ 
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P1‐18  SERVEIS C.  16,06  m³ 

P1‐19  BANY DONES  16,56  m³ 

P1‐20  MAGATZEM  26,50  m³ 

P1‐21  DISTRIBUIDOR  38,19  m³ 

P1‐22  ESCALA 3  62,93  m³ 

P1‐23  E.T ( ENDESA )  87,45  m³ 

P1‐24  DIPÒSIT D  456,68  m³  454,9  454,9  Vent/Extr. 

P1‐25  ASCENSOR  22,40  m³ 

PLANTA 2 

P2‐01  AULA  210,88  m³  820,7  560,34 

P2‐02  AULA  160,34  m³  644,0  439,66 

SUMA PARCIAL  1.464,7  1.000,00  LGH‐100RVX‐E 

P2‐03  AULA  141,12  m³  566,5  572,60 

P2‐04  ADMINISTRACIÓ  120,12  m³  135,0  136,44 

P2‐05  DIRECCIÓ  75,52  m³  90,0  90,96 

SUMA PARCIAL  791,5  800,00  LGH‐80RVX‐E 

P2‐06  INSTAL  37,82  m³ 

P2‐07  CORREDOR  133,72  m³ 

P2‐08  TERRASSA  396,01  m³ 

P2‐09  DISTRIBUÏDOR P.  129,81  m³ 

P2‐10  BANY H.  24,20  m³ 

P2‐11  BANY D.  22,45  m³ 

P2‐12  BANY A.  16,26  m³ 

P2‐13  NETEJA 1  21,14  m³ 

P2‐14  CORREDOR  19,22  m³ 

P2‐15  CORREDOR  132,66  m³ 

P2‐16  AULA  176,42  m³  686,6  519,74 

P2‐17  AULA  159,21  m³  634,4  480,26 

SUMA PARCIAL  1.321,0  1.000,00  LGH‐100RVX‐E 

P2‐18  AULA  163,26  m³  650,5  404,13 

P2‐19  AULA  167,54  m³  667,7  414,84 

P2‐20  AULA  74,86  m³  291,4  181,02 

SUMA PARCIAL  1.609,5  1.000,00  LGH‐100RVX‐E 

P2‐21  ESCALA  161,92  m³ 

P2‐22  ADMINISTRACIÓ  25,14  m³  45,0 

P2‐23  ESPAI POLIVALENT  198,73  m³  172,8 

PLANTA 3 

P3‐01  AULA  172,73  m³  813,6  554,29 

P3‐02  AULA  132,53  m³  654,2  445,71 

SUMA PARCIAL  1.467,8  1.000,00  LGH‐100RVX‐E 

P3‐03  AULA  116,74  m³  575,6  609,43 

P3‐04  ADMINISTRACIÓ  96,34  m³  135,0  142,93 

SUMA PARCIAL  755,6  800,00  LGH‐80RVX‐E 

P3‐05  CORREDOR  136,99  m³ 

P3‐06  DISTRIBUÏDOR P.  250,92  m³ 

P3‐07  BANY H.  20,00  m³ 

P3‐08  BANY D.  18,55  m³ 

P3‐09  BANY A.  13,43  m³ 

P3‐10  CORREDOR  15,89  m³ 
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P3‐11  CORREDOR  108,60  m³ 

P3‐12  NETEJA 1  17,47  m³ 

P3‐13  AULA  145,77  m³  688,1  520,29 

P3‐14  AULA  130,32  m³  634,4  479,71 

SUMA PARCIAL  1.322,5  1.000,00  LGH‐100RVX‐E 

P3‐15  AULA  133,65  m³  650,5  404,13 

P3‐16  AULA  167,54  m³  667,7  414,84 

P3‐16'  AULA  74,86  m³  291,4  181,02 

SUMA PARCIAL  1.609,5  1.000,00  LGH‐100RVX‐E 

P3‐17  DIRECCIÓ  60,04  m³  45,0  47,64 

P3‐18  INSTAL.  30,78  m³ 

P3‐19  ESPAI POLIVALENT  160,05  m³  144,0 

P3‐20  ESCALA  132,77  m³ 

PLANTA 4 

P4‐01  ESCALA 1  88,62  m³ 

P4‐02  INSTAL.LACIONS  101,26  m³ 

P4‐03  ASCENSOR  14,06  m³ 

P4‐04  V.I. 1  21,53  m³ 

P4‐05  V. ASCENSOR  13,75  m³ 

P4‐06  DIPÒSIT E  480,41  m³  620,4  Vent/Extr. 

P4‐07  V.I. 4  27,29  m³ 

P4‐08  ESCALA 2  45,02  m³ 

P4‐09  EXPOSICIÓ PERMANENT  277,61  m³  225,0  Extr. 

P4‐10  V.I. 3  25,77  m³ 

P4‐11  ASCENSORS  18,56  m³ 

P4‐12  GUARDAROBA  10,27  m³ 

P4‐13  BANY A.  12,35  m³ 

P4‐14  DIPÒSIT F  434,50  m³  569,7  Vent/Extr. 

P4‐15  V.I. 2  33,36  m³ 

PLANTA 5 

P5‐01  SALA MAQ.  55,52  m³ 

P5‐02  INSTAL.  189,93  m³ 

P5‐03  TERRASSA  707,23  m³ 

                    
 
 
S’instal∙la  un  sistema  amb  recuperadors  entàlpics  per  tal  d’ajudar  en  la  ventilació  de  l’edifici, 
estalviant així energia en recuperar‐se part de l’energia de ventilació. 
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2.1.6.‐ FILTRATGE  DEL AIRE EXTERIOR MÍNIM DE VENTILACIÓ 

L'aire de ventilació s'introduirà degudament filtrat en l'interior dels edificis. 

La qualitat de l'aire exterior (ODA) es classificarà d'acord amb els següents nivells. 

  ‐ ODA 1: Aire pur, que s'embruta només temporalment 

  ‐ ODA 2: Aire amb concentracions altes de partícules i o de gassos contaminants 

  ‐ ODA 3: Aire amb concentracions molt altes de gasos contaminants. 

El nostre cas d'estudi l'inclourem dins de ODA 2. 
 

 

2.1.7.‐ APARELLS DE VENTILACIÓ ELEGITS A INSTAL∙LAR 

A  l’edifici objecte de  la present  instal∙lació, s’instal∙larà un sistema de ventilació per  tal de renovar 
l’aire interior de les diverses estances mitjançant una ventilació mecànica. 

Aquesta  ventilació  serà  resolta  de  formes  diferents  en  funció  dels  locals  i  de  les  demandes  de 
ventilació de cadascun d’ells, anteriorment calculada.  

S’instal∙laran  diversos  equips  per  justificar  aquesta  ventilació.  No  es  ventilaran  la  totalitat  dels 
passadissos ja que es considera que aquests es ventilaran de forma natural i a més no formen part de 
les estances categoritzades com a ocupació permanent.  

 
VENTILADOR PER APORTACIÓ‐EXTRACCIÓ S&P SÈRIE CAB‐200 ‐‐> (P0‐14/P0‐16/P1‐24) 

‐  Caixa  de  ventilació  estanca,  de  baix  nivell  sonor,  fabricades  en  xapa  d'acer  galvanitzat,  amb 
aïllament acústic ininflamable (M0) de 50mm d’espessor. Ventilador centrífug d'aspes, motor IP 44 o 
IP55 amb caixa de borns IP55. Monofàsiques. Temperatura de treball entre ‐20º/40ºC.  

‐ Utilitzarem el mateix ventilador per extraure i per aportar l'aire de renovació.  

‐ El ventilador d'aportació anirà acompanyat d'una caixa de filtratge amb Model S&P FBL‐N 200 amb 
filtratge F‐7 i G‐4 (suficient segons fabricant)  

‐  S'instal∙larà  una  malla  galvanitzada  1.6mm  x  1.6mm  (anti‐insectes)  en  la  sortida  exterior  dels 
conductes d'aportació i d'extracció 

‐  S'instal∙larà  una malla  galvanitzada  12.5mm  x  12.5mm  (anti‐ocells)  en  la  entrada  interior  dels 
conductes d'extracció, tal i com queda indicat en el plànol.   

‐ En els plànols adjunts es pot comprovar  la ubicació dels equips  i de  les corresponents reixetes de 
ventilació. 

‐ En l’apartat annex s’efectuarà una justificació dels conductes d’aire. 

 
VENTILADOR PER APORTACIÓ‐EXTRACCIÓ S&P SÈRIE CAB‐250 ‐‐> (P4‐14/P4‐6) 

‐  Caixa  de  ventilació  estanca,  de  baix  nivell  sonor,  fabricades  en  xapa  d'acer  galvanitzat,  amb 
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aillament acústic ininflamable (M0) de 50mm d'espesor. Ventilador centrifug d'aspes, motor IP 44 o 
IP55 amb caixa de borns IP55. Monofàsiques. Temperatura de treball d'entre ‐20º/40ºC.  

‐ Utilitzarem el mateix ventilador per extraure i per aportar l'aire de renovació.  

‐ El ventilador d'aportació anirà acompanyat d'una caixa de filtratge amb Model S&P FBL‐N 200 amb 
filtratge F‐7 i G‐4 (suficient segons fabricant)  

‐  S'instal∙larà  una  malla  galvanitzada  1.6mm  x  1.6mm  (anti‐insectes)  en  la  sortida  exterior  dels 
conductes d'aportació i d'extracció 

‐  S'instal∙larà  una malla  galvanitzada  12.5mm  x  12.5mm  (anti‐ocells)  en  la  entrada  interior  dels 
conductes d'extracció, tal i com queda indicat en el plànol.   

‐ En els plànols adjunts es pot comprovar  la ubicació dels equips  i de  les corresponents reixetes de 
ventilació. 

‐ En l’apartat annex s’efectuarà una justificació dels conductes d’aire. 

 

S'inclou fitxa i dades tècniques del ventilador i del filtratge en Annex CATÀLEGS 
 
VENTILADOR PER APORTACIÓ‐EXTRACCIÓ S&P SÈRIE CAB‐150/CAB‐125 ‐‐> (P0‐05) 

‐ S'instalarà un ventilador CAB‐150 per l'aportació per contrarrestar la pèrdua de càrrega de la ciaxa 
de filtres i un CAB‐125 per a l'extracció de l'aire de l'estancia. 

‐  Caixa  de  ventilació  estanca,  de  baix  nivell  sonor,  fabricades  en  xapa  d'acer  galvanitzat,  amb 
aillament acústic ininflamable (M0) de 50mm d'espesor. Ventilador centrifug d'aspes, motor IP 44 o 
IP55 amb caixa de borns IP55. Monofàsiques. Temperatura de treball d'entre ‐20º/40ºC.  

‐ Utilitzarem el mateix ventilador per extraure i per aportar l'aire de renovació.  

‐ El ventilador d'aportació anirà acompanyat d'una caixa de filtratge amb Model S&P FBL‐N 200 amb 
filtratge F‐7 i G‐4.  

‐  S'instal∙larà  una  malla  galvanitzada  1.6mm  x  1.6mm  (anti‐insectes)  en  la  sortida  exterior  dels 
conductes d'aportació i d'extracció 

‐  S'instal∙larà  una malla  galvanitzada  12.5mm  x  12.5mm  (anti‐ocells)  en  la  entrada  interior  dels 
conductes d'extracció, tal i com queda indicat en el plànol.   

‐ En els plànols adjunts es pot comprovar  la ubicació dels equips  i de  les corresponents reixetes de 
ventilació. 

‐ En l’apartat annex s’efectuarà una justificació dels conductes d’aire. 

S'inclou fitxa i dades tècniques del ventilador i del filtratge en Annex CATÀLEGS 
 
RECUPERADOR ENTÀLPIC MITSUBISHI LGH‐100RVX‐E (En planta 1,2,3) 

‐ Recuperador entàlpic en el sistema de ventilació, per a instal∙lació en sostre i obertures de coberta 
per l’aportació d’aire. El citat aparell té una capacitat de ventilació de 1.000 m3/h.  

‐ La caixa de filtració serà MITSUBISHI PZ‐25FB‐E amb filtres G3+F6+F8 amb un cabal de filtració de 
1.000 m3/h. Amb aquest recuperador entàlpic es pretén efectuar  la ventilació de  les aules tal  i com 
queda indicat en la taula anterior. 

‐ El recuperador que actuarà per a  la Sala Polivalent de Planta Primera anirà  instal∙lat en Planta 4  i 
desembocarà el seu aire renovat d'aportació a l'embocadura d'entrada de la unitat de conductes que 
climatitza la sala polivalent. Tal i com ve detallat en el plànol.  
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‐ En els plànols adjunts es pot comprovar  la ubicació dels equips  i de  les corresponents reixetes de 
ventilació. 

‐ En l’apartat annex s’efectuarà una justificació dels conductes d’aire. 

S'inclou fitxa i dades tècniques del RECUPERADOR en Annex CATÀLEGS 
 
RECUPERADOR ENTÀLPIC MITSUBISHI LGH‐80RVX‐E (En planta 2,3) 

‐ Recuperador entàlpic en el sistema de ventilació, per a instal∙lació en sostre i obertures de coberta 
per l’aportació d’aire. El citat aparell té una capacitat de ventilació de 800 m3/h.  

‐ La caixa de filtració serà MITSUBISHI PZ‐25FB‐E amb filtres G3+F6+F8 amb un cabal de filtració de 
800 m3/h.Amb  aquest  recuperador entàlpic es pretén efectuar  la  ventilació de  les  aules  tal  i  com 
queda indicat en la taula anterior.  

‐ En els plànols adjunts es pot comprovar  la ubicació dels equips  i de  les corresponents reixetes de 
ventilació. 

‐ En l’apartat annex s’efectuarà una justificació dels conductes d’aire. 

S'inclou fitxa i dades tècniques del RECUPERADOR en Annex CATÀLEGS 
 
EXTRATORS DE BANY S&P MIXVENT – TD160 
 
En les dutxes que es troben emplaçades en el conjunt de l'edifici, disposaran, cadascuna de les sales, 
d’un  extractor  de  bany,  segons  es  mostra  en  plànols  adjunts,  que  serà  l’encarregat  d’efectuar 
l’extracció d’aire d’aquests locals.  
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2.2.‐ RESUM NECESSITATS TÈRMIQUES DE CLIMA 

2.2.1.‐ NECESSITATS GLOBALS 

A  partir  de  les  hipòtesis  de  càlcul  exposades  anteriorment  i  complint  escrupolosament  amb  la 
normativa a  seguir,  s’han dissenyat el  sistema de  climatització que es descriu  i es  justifica amb  la 
present memòria i annexes més endavant. 
Cal tenir en compte que s’ha comptabilitzat el cabal de ventilació calculat com a cabal  introduït de 
forma  mecànica.  Es  calcula  una  ventilació  total  especificada  a  l’apartat  anterior  mitjançant 
recuperadors entàlpics, tal i com s’ha justificat abans. 
Per el  càlcul de  calefacció no  s’han  tingut en  compte  les aportacions  calorífiques  internes degut 
enllumenat,  calculant  així  la  calefacció  en  els  pitjors  dels  casos.  Per  al  càlcul  de  la  càrrega  de 
refrigeració s’ha comptabilitzat l’aportació degut a l’enllumenat i a  les persones. 
També s’ha contemplat el increment de càrrega aportat per la ventilació i les persones. 

CALEFACCIÓ / REFRIGERACIÓ 

El resum de les càrregues calorífiques totals del local, segons es justifica en l’annex de càlcul, són les 
següents: 
 
La potència demandada es calcula determinant els resultats per el pitjor dia de l’hivern i l‘estiu. 

RESUM TOTAL 
DEMANDA TÈRMICA 

Potència tèrmica 
REFRIGERACIÓ 

Potència tèrmica 
CALEFACCIÓ 

(W) (W)

TOTAL EDIFICI  221.253  232.558 

 
La demanda tèrmica d’energia anual de la instal∙lació serà la següent 

RESUM TOTAL DE 
POTÈNCIA 

DEMANDADA 

Potència tèrmica 
REFRIGERACIÓ 

Potència tèrmica 
CALEFACCIÓ 

(kWh/any) (kWh/any)

TOTAL EDIFICI  122.906,0  195.698,0 

 
En el disseny de l’edifici es projecta una sala de màquines, per ubicar les la instal∙lació d'un sistema 
amb  recuperació  de  calor,  VRF  mitjançant  bombes  de  calor  aire‐refrigerant  i  els  sistemes  de 
producció d'aigua calenta per el terra radiant. 

MODE ESTIU I MODE HIVERN: 

Sistema amb  recuperació de calor, VRF mitjançant bombes de  calor aire‐refrigerant. Una màquina 
exterior per a cada planta.  
 
Per a cobrir la demanda, s’ha instal∙lat les següents màquines: 
 
PLANTA 0 

MARCA  MITSUBISHI 

MODEL  PURY‐P300YLM‐
A1   

POTENCIA TÈRMICA CALOR  37.50  kWt 
POTENCIA TÈRMICA FRED  33.50  kWt 
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PLANTA 1 

MARCA  MITSUBISHI 

MODEL  PURY‐P550YSLM‐
A1   

POTENCIA TÈRMICA CALOR  69.00  kWt 
POTENCIA TÈRMICA FRED  63.00  kWt 

PLANTA 2 
MARCA  MITSUBISHI 

MODEL  PURY‐P600YLM‐
A1   

POTENCIA TÈRMICA CALOR  76.50  kWt 
POTENCIA TÈRMICA FRED  69  kWt 

PLANTA 3 
MARCA  MITSUBISHI 

MODEL  PURY‐P550YSLM‐
A1   

POTENCIA TÈRMICA CALOR  69.00  kWt 
POTENCIA TÈRMICA FRED  63.00  kWt 

PLANTA 4 
MARCA  MITSUBISHI 

MODEL  PURY‐P400YSLM‐
A1   

POTENCIA TÈRMICA CALOR  50.00  kWt 
POTENCIA TÈRMICA FRED  45.00  kWt 

PLANTA 5 
Aquesta planta no necessita ser climatitzada.        
 

2.2.2‐ DEMANDES TÈRMIQUES PER LOCALS  

Es pretén instal∙lar una màquina exterior per a cada planta i atribuir tota la potència necessària per a 
cobrir  la  demanda  del  terra  radiant  a  la  Planta  1.  Per  tant  i  segons  càlculs,  cada  planta  tindrà  la 
següent demanda: 

DEMANDA POTÈNCIA PER PLANTES 

   CALOR TOTAL       
(kWCAL) 

FRED TOTAL        
(kWfred) 

TERRA RADIANT 
TOTAL (kWCAL)  TOTAL (kWcal) 

PLANTA 0  24,93  25,44  4,24  24,93 

PLANTA 1  37,57  36,57  36,65  65,84 

PLANTA 2  65,10  62,37  9,67  65,10 

PLANTA 3  57,40  59,76  5,96  57,40 

PLANTA 4  23,83  37,11  ‐  23,83 

PLANTA 5  ‐  ‐  ‐  ‐ 

208,82  221,25  56,53  237,09 

 * El total de Planta 1 s'ha realitzat  amb la suma de la demanda de calor del terra radiant i del dipòsit D.  

A  continuació  s’indica    les demandes  energètiques per  a  cada una de  les diferents  estàncies de 
l'edifici diferenciant si la climatització és per evaporadors o per terra radiant.  
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Ref.  PLANTA 
POTÈNCIA 
TERRA 

RADIANT (W)

DEMANDA 
CALOR (W) 

DEMANDA 
FRED (W) 

PLANTA 0 

P0‐01  MOLL DE DESCÀRREGA D'ARXIU  2.842,1  2.846,9 

P0‐02  SALA DE RECEPCIÓ  2.157,1  2.901,2 

P0‐03  DIPOSIT PER A SUPORTS ESPECIALS 

P0‐04  DISTRIBUDOR 1  1.861,4  932,5 

P0‐05  DIPÒSIT A  2.634,0  3.335,4 

P0‐06  BANY ADAPTAT 

P0‐07  SERVEIS 

P0‐08  SALA DESINFECCIÓ I DESINSECTACIÓ 

P0‐09  DISTRIBUIDOR 2 

P0‐10  PASSADÍS 

P0‐11  DISTRIBUIDOR 3 

P0‐12  ASCENSOR 

P0‐13  ASCENSOR 

P0‐14  DIPÒSIT C  7.707,1  8.092,2 
P0‐15  DIPÒSIT GRANS FORMATS  2.035,9  1.153,1 

P0‐16  DIPÒSIT B  5.691,9  6.175,5 

P0‐17  E.T ( ENDESA ) 

P0‐18  SOTA ESCALA 

P0‐19  MAGATZEM MATERIAL 

P0‐PB‐20  VESTIBUL ENTRADA  4.235,6 

P0‐PB‐21  ESCALA 2 

4236  24.929,5  25.436,8 

 
PLANTA 1 

P1‐01  SALA REUNIONS  1.975,8  1.975,8  1.848,0 

P1‐02  DESPATX DIRECCIÓ  2.382,8  2.382,8  2.211,1 
P1‐03  SALA DE CONSULTA  5.545,9  5.545,9  5.511,6 
P1‐04  C.GRUPS DE TREBALL  1.648,8  1.648,8  1.475,1 

P1‐05  CLASSIFICACIÓ I ORDENACIÓ + VESTIBUL I 
GUIXETES  5.687,8  5.687,8  4.309,5 

P1‐06  OFFICE  1.872,9  1.872,9  1.713,8 

P1‐07  VESTIBUL I GUIXETES 

P1‐08  C. AUDIOVISUAL  1.240,7  1.240,7  556,6 

P1‐09  ESCALA 1 

P1‐10  ESCALA NIT 

P1‐11  NETEJA 

P1‐12  BANY 

P1‐13  SALA POLIVALENT ( Saló d'actes )  7.907,7  7.909,7  10.941,9 

P1‐14  VESTIBUL GENERAL  4.608,9 

P1‐15  ASCENSORS 

P1‐16  PAS 

P1‐17  BANY HOMES  1.475,8 
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P1‐18  SERVEIS C.  1.151,7 

P1‐19  BANY DONES  1.153,3 

P1‐20  MAGATZEM 

P1‐21  DISTRIBUIDOR 

P1‐22  ESCALA 3 

P1‐23  E.T ( ENDESA ) 

P1‐24  DIPÒSIT D  9.308,8  8.004,5 

P1‐25  ASCENSOR 

36.652,1  37573,2  36572,1 

 
PLANTA 2 

P2‐01  AULA  6.171,8  7.234,7 

P2‐02  AULA  5.867,1  5.905,3 

P2‐03  AULA  5.503,3  5.239,7 

P2‐04  ADMINISTRACIÓ  4.934,3  4.687,3 

P2‐05  DIRECCIÓ  2.235,7  2.033,2 

P2‐06  INSTAL  1.264,9  1.167,6 

P2‐07  CORREDOR  3.667,2  1.373,9 

P2‐08  TERRASSA  3.239,1 

P2‐09  DISTRIBUÏDOR P.  2.654,7 

P2‐10  BANY H.  1.475,8 

P2‐11  BANY D.  1.151,7 

P2‐12  BANY A.  1.153,3 

P2‐13  NETEJA 1 

P2‐14  CORREDOR 

P2‐15  CORREDOR  3.686,7  1.486,4 

P2‐16  AULA  5.526,6  6.165,3 

P2‐17  AULA  5.754,9  5.743,1 

P2‐18  AULA  6.033,7  5.826,6 

P2‐19  AULA  5.843,4  6.036,0 

P2‐20  AULA  2.250,3  2.363,2 

P2‐21  ESCALA 

P2‐22  ADMINISTRACIÓ 

P2‐23  ESPAI POLIVALENT  6.357,9  7.104,0 

9674,6  65097,8  62366,3 

 
PLANTA 3 

P3‐01  AULA  5.799,4  7.309,3 

P3‐02  AULA  5.570,5  6.090,3 

P3‐03  AULA  5.151,2  5.302,8 

P3‐04  ADMINISTRACIÓ  2.770,4  2.320,1 

P3‐05  CORREDOR  3.625,4  1.706,1 

P3‐06  DISTRIBUÏDOR P.  2.654,7 

P3‐07  BANY H.  1.261,6 

P3‐08  BANY D.  1.044,5 

P3‐09  BANY A.  1.003,3 
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P3‐10  CORREDOR 

P3‐11  CORREDOR  3.120,8  1.503,0 

P3‐12  NETEJA 1 

P3‐13  AULA  5.123,9  6.232,8 

P3‐14  AULA  5.260,1  5.794,9 

P3‐15  AULA  5.488,6  5.874,8 

P3‐16  AULA  5.335,1  6.087,1 

P3‐16'  AULA  2.069,7  2.387,6 

P3‐17  DIRECCIÓ  1.680,1  1.247,4 

P3‐18  INSTAL.  1.054,9  863,1 

P3‐19  ESPAI POLIVALENT  5.346,8  7.044,6 

P3‐20  ESCALA 

5964,1  57396,9  59763,9 

 
PLANTA 4 

P4‐01  ESCALA 1 

P4‐02  INSTAL.LACIONS 

P4‐03  ASCENSOR 

P4‐04  V.I. 1 

P4‐05  V. ASCENSOR 

P4‐06  DIPÒSIT E  8616  12707,9 

P4‐07  V.I. 4 

P4‐08  ESCALA 2 

P4‐09  EXPOSICIÓ PERMANENT  6950,5  12855 

P4‐10  V.I. 3 

P4‐11  ASCENSORS 

P4‐12  GUARDAROBA 

P4‐13  BANY A. 

P4‐14  DIPÒSIT F  8259  11551 

P4‐15  V.I. 2 

23825,7  37113,8 

 
PLANTA 5 

P5‐01  SALA MAQ. 

P5‐02  INSTAL. 

P5‐03  TERRASSA 

2.3.‐ COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ TÈRMICA  

En  aplicació  al  CT‐HE  1,  es  determina  la  solució  constructiva  de  l’edifici  que  compleix  amb  els 
coeficients de transmisivitat tèrmica marcats pel CTE.  

El  grau  d’aïllament  elegit  és  el  corresponent  a  la  solució  constructiva  determinada  que  fa  el 
coeficient corresponent a la zona climàtica. 

El  tipus  de material  utilitzat  per  la  construcció  dels  tancaments  amb  els  seus  corresponents 
coeficients de transmitivitat tèrmica es troben explicats en la memòria general del projecte. 
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2.4.‐ CÀLCUL DEMANDA TÈRMICA ACS 

2.4.1.‐ CONSUM DIARI D’ACS 

No disposem de ACS. No es calcula la demanda. 

2.5.‐  DEMANDA ENERGÈTICA TOTAL – POTÈNCIA INSTAL∙LADA 

La demanda energètica total per a calefacció és: 

DEMANDA ENERGÈTICA  kWh/any 
‐ CALEFACCIÓ  195.698,0  
TOTAL DEMANDAT  195.698,0 

La demanda energètica total per a refrigeració és: 

DEMANDA ENERGÈTICA  KWh/any 
‐ REFRIGERACIÓ global  122.906,0 
TOTAL DEMANDAT  122.906,0 

Potència instal∙lada per a calefacció i refrigeració (hivern i estiu): 

POTÈNCIA INSTAL∙LADA  kW útil 
‐ CALEFACCIÓ   232,60 
‐ REFRIGERACIÓ  221,90 
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2.6.‐ CONSUM ENERGÈTIC ANUAL TOTAL 

La bomba de calor instal∙lada funcionarà amb electricitat. 

Tenint  en  compte  que  l’horari  de  funcionament  de  l’activitat,  els  dies  de  consum  energètic  de 
l’activitat es poden comptar en els següents: 

Estimant un ús de 842 h/any de  funcionament en mode calefacció  i 556h/any de  funcionament en 
mode refrigeració, els consums associats a calefacció/refrigeració són: 

• Consum màquines climatització   318.604,0  kWh/any 

A continuació es justificarà un estudi comparatiu de sistemes energètics que es podrien utilitzar per 
tal de climatitzar l’edifici. 

En el present projecte es  redacta  la qualificació energètica de  l’edifici el qual  ja es duu a  terme el 
comparatiu energètic respecte un edifici tipus. 

2.6.1.‐ CONSUMS– HIVERN 

Hivern (Calefacció)    
Bomba  de  calor 
amb Recuperació 
energia 

Gas  Gasoil  Biomassa

                 
Potència tèrmica   kW  233  233  233  233 
Simutanïetat  %  100%  100%  100%  100% 
Demanda energètica  kWh/any  195.698  195.698  195.698  195.698 
Rendiment  %  310%  90%  85%  90% 
Consum Anual  kWh/any  63.128  217.442  230.232  217.442 
  
Cost Energètic  €/kWh  0,1400  0,0550  0,0900  0,0340 
Cost Energètic Anual  €/any  8.838  11.959  20.721  7.402 
  
Estalvi de consum sobre bomba 
calor  ‐‐‐‐  26%  57%  ‐19% 
Factor  multiplicador  del  cost 
energètic  1,0  1,4  2,3  0,8 

2.6.2.‐ CONSUMS – ESTIU 

Estiu (Aire acondicionat)     Bomba de  calor  amb 
Recuperació energia 

Bomba  calor 
nornal 

     
Potència tèrmica   kW  221  221 
Simutanïetat  %  100%  100% 
Demanda energètica  kWh/any  122.906  122.906 
Rendiment (0/45)   %  310%  300% 
Consum Anual  kWh/any  39.647  40.969 
Cost Energètic  €/kWh  0,1400  0,1400 
Cost Energètic Anual  €/any  5.551  5.736 
Estalvi de consum sobre geotèrmia  ‐‐‐‐  3% 
Factor multiplicador del cost energètic  1,0  1,0 
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2.7.‐ COMPLIMENT HE‐4 DEL CTE (CONTRIBUCIÓ SOLAR) 

L’objecte d’aquest apartat és el de descriure,  justificar  i dimensionar  la  instal∙lació d’Aigua Calenta 
Sanitària (A.C.S) per a  la producció d’ACS. Atès que no hi ha demanda d’ACS,  l'edifici no disposa de 
consum  d'ACS  per  tant,  en  quest  cas,  la  normativa  no  és  d'aplicació  i  no  es  dissenya  instal∙lació 
d’aigua calenta sanitària. 
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DESCRIPCIÓ DE LA 

INSTAL∙LACIÓ   
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3.‐ DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL∙LACIÓ   

3.1.‐ DESCRIPCIÓ INSTAL∙LACIÓ ACS 

No es contempla l'ús d'ACS en aquest edifici. En el suposat d'una instal∙lació d'un termo elèctrics en 
algun dels banys de l'edifici, NO es contempla un consum superior als 50 litres/dia, per tant no seria 
necessari la col∙locació de plaques solars en l'edifici objecte d'estudi.  

3.2.‐ DESCRIPCIÓ INSTAL∙LACIÓ CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ  

S’ha projectat un sistema de calefacció que té l’objectiu de mantenir els recintes en unes condicions 
de temperatura, que proporcionin una sensació de confort i benestar als ocupants.  

S'ha dissenyat una  instal∙lació de calefacció  i  refrigeració per els conjunt de  l'edifici basat en un 
sistema de caudal variable VRF (Variable Refrigerant Flow).  

El  terme  "  VRF  "  es  refereix  a  la  capacitat  d'un  sistema  de  HVAC  per  controlar  la  quantitat  de 
refrigerant que flueix a cadascuna de les unitats interiors / evaporadors , permetent l'ús de múltiples 
evaporadors de diferents capacitats  i configuracions, control del confort  individualitzat , calefacció  i 
refrigeració simultània en diferents zones amb recuperació de calor d'una zona a una altra.  

Les màquines exteriors seran unitats exteriors de recuperació de calor  INVERTER (Sèrie R2) gama 
CITYMULTI  (R410A)  de  MITSUBISHI  ELECTRIC  instal∙lades  a  la  terrassa  de  Planta  5.  Consultar 
apartat 3.5.1 

Els  sistemes  PWFY‐EP100VM‐E1‐AU  per  a  la  producció  d'aigua  calenta  per  el  terra  radiant  seran 
instal∙lades a la sala d'instal∙lacions de Planta 4.  

S'instal∙larà una màquina per a cobrir la demanda de cada planta i en la màquina de Planta Primera 
se li atribuirà la potència per la producció de l'aigua per el terra radiant ja que en aquesta planta no 
serà necessari  la utilització de unitats  interiors per a calefacció  ja que  la presència del terra radiant  
cobreix tota la demanda calorífica en la majoria de les recintes interiors de la Planta 1. 

La  xarxa  de  canonades  és  del  tipus  bitubular  des  del  col∙lector  de  clima.  Disposarem  de  1 
Controlador BC per a  cada planta,  tal  i  com queda detallat en els plànols. Aquests distribuiran el 
refrigerant a cadascun de les unitats interiors agrupades segons s'indiqui en esquemes hidràulics en 
l'annex.  

És  necessari  remarcar  que  el  Controlador  BC  de  Planta  Primera  que  subministra  al  sistema  de 
producció d'aigua calenta per el terra radiant, estarà  instal∙lat a Planta Primera  i es faran pujar 4 
conductes fins a Planta 4, per alimentar les 4 unitats  PWFY‐EP100VM‐E1‐AU 

Utilitzarem dos sistemes per a climatitzar el recinte:  

- Mitjançant  evaporadors  interiors:  S'han  utilitzats  diferents  models  de  evaporadors  (de  paret, 
conductes, de peu, consoles....) per a poder climatitzar tot el recinte els quals aporten fred i calor. 
Els models, localització i potència dels sistemes queda especificat en plànols i en apartats anteriors 
( Apartat 2.2.1) 

- Mitjançant  terra  radiant: Per a  la  fabricació de  l'aigua calenta que posteriorment  s'utilitzarà per 
calefactar el terra radiant s'instal∙laran 4 aparells PWFY‐EP100VM‐E1‐AU que permeten integrar la 
producció d'aigua calenta a partir de la xarxa d'aire acondicionat d'una forma altament eficient. 

Per a més informació sobre terra radiant consultar memòria en Annex de càlcul.   

La regulació de la temperatura ambient es realitza mitjançant un termòstat de zona instal∙lat a cada 
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sala o zona. Cada termòstat va connectat al evaporador interior. Aquest sistema de sectorització de 
la  calefacció/refrigeració permet  tenir  climatitzat només aquelles  zones del  recinte que demandin 
energia. Això es degut a que depenent del nombre de persones  i del  tipus d’activitat del grup de 
persones que ocupin el espais s’obrirà la zona de clima en concret. 

L'esquema general de la instal∙lació, mostra el funcionament de la instal∙lació i els components de la 
mateixa.  

3.3.‐ DESCRIPCIÓ EQUIPS A INSTAL∙LAR 

3.3.1.‐ BOMBA DE CALOR (EXTERIOR) 

Per a fer front a la demanda de refrigeració, calefacció de l’edifici,  s’instal∙la una bomba de calor per 
donar subministrament a aquestes instal∙lacions tant a l’estiu com al hivern.  

Les  unitats  exteriors  disposaran  de  recuperació  de  calor  INVERTER  (SÈRIE  2),  gama  CITY MULTI 
(R410A) de Mitsubishi Electric.  

S'instal∙larà una màquina per a cobrir la demanda de cada planta i en la màquina de Planta Primera 
se li atribuirà la potència per la producció de l'aigua per el terra radiant ja que en aquesta planta no 
serà necessari  la utilització de unitats  interiors per a calefacció  ja que  la presència del terra radiant  
cobreix tota la demanda calorífica en la majoria de les recintes interiors de la Planta 1. 

Cada una de les unitats exteriors disposarà d'un BC Controler per Planta per a poder distribuir el gas 
refrigerant  i per poder  treballar amb  la  recuperació de calor. Tot el  sistema  serà gestionat per un 
sistema de control gestionat des una pantalla tàctil.  

Les màquines exteriors  estaran instal∙lades en el terrat de Planta 5.  

Quadre resum de les potències de les màquines exteriors per plantes:  
 

PLANTES 

Potència 
Instal∙lada 
CALOR 
(kW) 

Potència Instal∙lada 
FRED (kW) 

Potència 
Instal∙lada 
TERRA 

RADIANT 
(kW)* 

TOTAL MODEL 
Potència 
Consumida 

KW 

PLANTA 0  40,2  35,9  12,5 40,2 PURY‐P300YLM‐A1  9,1
PLANTA 1  54,5  48,6  12,5 62,5 PURY‐P550YSLM‐A1  16,89
PLANTA 2  77,7  69,1  12,5 77,7 PURY‐P600YSLM‐A1  19,32
PLANTA 3  71,1  62,2  12,5 71,1 PURY‐P550YSLM‐A1  16,89
PLANTA 4  50  45  50 PURY‐P400YSLM‐A1  10,98
PLANTA 5 

293,5  260,8  50  301,5 73,18 
 *Potència terra radiant conjunta en una única instal∙lació P1  

 
Característiques de cadascuna de les màquines exteriors escollides.  
PLANTA 0 

MARCA  MITSUBISHI 

MODEL  PURY‐P300YLM‐
A1   

POTENCIA TÈRMICA CALOR  37.50  kWt 
POTENCIA TÈRMICA FRED  33.50  kWt 
POTÈNCIA ELÈCTRICA CALOR  9.47  kWe 
SCOP (EN14825)   5.16 
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SEER (EN14825)  3.37 
 
PLANTA 1 

MARCA  MITSUBISHI 

MODEL  PURY‐P550YSLM‐
A1   

POTENCIA TÈRMICA CALOR  69.00  kWt 
POTENCIA TÈRMICA FRED  63.00  kWt 
POTÈNCIA ELÈCTRICA CALOR 16.89  kWe 
SCOP (EN14825)   5.36 
SEER (EN14825)  3.45 

PLANTA 2 
MARCA  MITSUBISHI 

MODEL  PURY‐P600YLM‐
A1   

POTENCIA TÈRMICA CALOR  76.50  kWt 
POTENCIA TÈRMICA FRED  69  kWt 
POTÈNCIA ELÈCTRICA CALOR  19.32  kWe 
SCOP (EN14825)   5.02 
SEER (EN14825)  3.37 

PLANTA 3 
MARCA  MITSUBISHI 

MODEL  PURY‐P550YSLM‐
A1   

POTENCIA TÈRMICA CALOR  69.00  kWt 
POTENCIA TÈRMICA FRED  63.00  kWt 
POTÈNCIA ELÈCTRICA CALOR  16.89  kWe 
SCOP (EN14825)   5.36 
SEER (EN14825)  3.45 

PLANTA 4 
MARCA  MITSUBISHI 

MODEL  PURY‐P400YSLM‐
A1   

POTENCIA TÈRMICA CALOR  50.00  kWt 
POTENCIA TÈRMICA FRED  45.00  kWt 
POTÈNCIA ELÈCTRICA CALOR  10.97  kWe
SCOP (EN14825)   5.97 
SEER (EN14825)  3.81 

PLANTA 5 
Aquesta planta no necessita ser climatitzada.        

 

Per  a  la  planta  0,  es  dissenya  un  equip  frigorífic  per  a mantenir  la  cambra  a  les  temperatures  i 
humitats indicades.  
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3.3.2.‐UNITATS INTERIORS 

S'han utilitzats diferents models de  les unitats  interiors  (de paret, conductes, de peu, consoles....), 
segons  la necessitat de  cada estància per a  cobrir  la demanda de  fred  i  calor. Els models escollits 
pertanyen  a models  integrats  dins  el  sistema  CITYMULTI  amb  recuperador  de  calor  de  la marca 
MITSUBISHI ELECTRIC. S'utilitzarà refrigerant R410‐A com a fluid per a les màquines.  

Segons el model elegit els equips es pot determinar quins són amb carcassa i quins no. 

Els models, localització i potència dels sistemes queda especificat en plànols i en el quadre exposat a 
continuació. Els models han estat escollits segons demandes de les estàncies.  

Ref.  PLANTA  MODEL 
POTÈNCIA 

MÀQ. CALOR 

(kw) 

POTÈNCIA 
MÀQ. FRED 

(kw) 

PLANTA 0  Model 

P0‐01  MOLL DE DESCÀRREGA D'ARXIU  PKFY‐P63VKM‐E  8,0  7,1 

P0‐02  SALA DE RECEPCIÓ  PKFY‐P25VBM‐E  3,2  2,8 

P0‐03  DIPOSIT PER A SUPORTS ESPECIALS 

P0‐04  DISTRIBUDOR 1  PKFY‐P20VBM‐E  2,5  2,2 

P0‐05  DIPÒSIT A  PKFY‐P32VHM‐E  4,0  3,6 

P0‐06  BANY ADAPTAT 

P0‐07  SERVEIS 

P0‐08  SALA DESINFECCIÓ I DESINSECTACIÓ 

P0‐09  DISTRIBUIDOR 2 

P0‐10  PASSADÍS 

P0‐11  DISTRIBUIDOR 3 

P0‐12  ASCENSOR 

P0‐13  ASCENSOR 

P0‐14  DIPÒSIT C  PEFY‐P100VMH‐E  12,5  11,2 

P0‐15  DIPÒSIT GRANS FORMATS  Inclós en recinte P0‐14   

P0‐16  DIPÒSIT B  PEFY‐P80VMH‐E  10,0  9,0 

P0‐17  E.T ( ENDESA ) 

P0‐18  SOTA ESCALA 

P0‐19  MAGATZEM MATERIAL 

P0‐PB‐
20  VESTIBUL ENTRADA 

P0‐PB‐
21  ESCALA 2 

  40,2  35,9 

 
PLANTA 1  Model 

P1‐01  SALA REUNIONS  PFFY‐P20VLRM‐E  2,5  2,2 

P1‐02  DESPATX DIRECCIÓ  PFFY‐P25VLRM‐E  3,2  2,8 

P1‐03  SALA DE CONSULTA  2 x PFFY‐P40VLRM‐E  10,0  9,0 

P1‐04  C.GRUPS DE TREBALL  PFFY‐P20VLRM‐E  2,5  2,2 

P1‐05 
CLASSIFICACIÓ I ORDENACIÓ + VESTIBUL I 

GUIXETES  PKFY‐P50VHM‐E  6,3  5,6 

P1‐06  OFFICE  PLFY‐P20VCM‐E  2,5  2,2 

P1‐07  VESTIBUL I GUIXETES  climatitzat amb P1‐05 
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P1‐08  C. AUDIOVISUAL  PKFY‐P20VBM‐E  2,5  2,2 

P1‐09  ESCALA 1 

P1‐10  ESCALA NIT 

P1‐11  NETEJA 

P1‐12  BANY 

P1‐13  SALA POLIVALENT ( Saló d'actes )  PEFY‐P100VMH‐E  12,5  11,2 

P1‐14  VESTIBUL GENERAL 

P1‐15  ASCENSORS 

P1‐16  PAS 

P1‐17  BANY HOMES 

P1‐18  SERVEIS C. 

P1‐19  BANY DONES 

P1‐20  MAGATZEM 

P1‐21  DISTRIBUIDOR 

P1‐22  ESCALA 3 

P1‐23  E.T ( ENDESA ) 

P1‐24  DIPÒSIT D  PEFY‐P100VMH‐E  12,5  11,2 

P1‐25  ASCENSOR 

54,5  48,6 

 
PLANTA 2  Model 

P2‐01  AULA  PFFY‐P63VLEM‐E*  8,0  7,1 

P2‐02  AULA  PFFY‐P50VLEM‐E*  6,3  5,6 

P2‐03  AULA  PFFY‐P50VLEM‐E*  6,3  5,6 

P2‐04  ADMINISTRACIÓ  PFFY‐P40VLEM‐E*  5,0  4,5 

P2‐05  DIRECCIÓ  PFFY‐P25VLEM‐E  3,2  2,8 

P2‐06  INSTAL  PKFY‐P20VBM‐E  2,5  2,2 

P2‐07  CORREDOR  PKFY‐P40VHM‐E**  5,0  4,5 

P2‐08  TERRASSA 

P2‐09  DISTRIBUÏDOR P. 

P2‐10  BANY H. 

P2‐11  BANY D. 

P2‐12  BANY A. 

P2‐13  NETEJA 1 

P2‐14  CORREDOR 

P2‐15  CORREDOR  PKFY‐P40VHM‐E**  5,0  4,5 

P2‐16  AULA  PFFY‐P50VLEM‐E*  6,3  5,6 

P2‐17  AULA  PFFY‐P50VLEM‐E*  6,3  5,6 

P2‐18  AULA  PFFY‐P50VLEM‐E*  6,3  5,6 

P2‐19  AULA  PFFY‐P50VLEM‐E*  6,3  5,6 

P2‐20  AULA  PFFY‐P25VLEM‐E*  3,2  2,8 

P2‐21  ESCALA 

P2‐22  ADMINISTRACIÓ 

P2‐23  ESPAI POLIVALENT  PFFY‐P63VLEM‐E  8,0  7,1 

77,7  69,1 
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PLANTA 3  Model 

P3‐01  AULA  PFFY‐P50VLEM‐E*  6,3  5,6 

P3‐02  AULA  PFFY‐P50VLEM‐E*  6,3  5,6 

P3‐03  AULA  PFFY‐P40VLEM‐E*  5,0  4,5 

P3‐04  ADMINISTRACIÓ  PFFY‐P32VLEM‐E  4,0  3,2 

P3‐05  CORREDOR  PKFY‐P40VHM‐E**  5,0  4,5 

P3‐06  DISTRIBUÏDOR P.   

P3‐07  BANY H.   

P3‐08  BANY D.   

P3‐09  BANY A.   

P3‐10  CORREDOR   

P3‐11  CORREDOR  PKFY‐P32VHM‐E**  4,0  3,2 

P3‐12  NETEJA 1   

P3‐13  AULA  PFFY‐P50VLEM‐E  6,3  5,6 

P3‐14  AULA  PFFY‐P50VLEM‐E  6,3  5,6 

P3‐15  AULA  PFFY‐P50VLEM‐E  6,3  5,6 

P3‐16  AULA  PFFY‐P50VLEM‐E  6,3  5,6 

P3‐16'  AULA  PFFY‐P32VLEM‐E  4,0  3,2 

P3‐17  DIRECCIÓ  PFFY‐P20VLEM‐E  2,5  2,2 

P3‐18  INSTAL.  PKFY‐P20VBM‐E  2,5  2,2 

P3‐19  ESPAI POLIVALENT  PFFY‐P50VERM‐E  6,3  5,6 

P3‐20  ESCALA   

71,1  62,2 

 
PLANTA 4  Model 

P4‐01  ESCALA 1   

P4‐02  INSTAL.LACIONS   

P4‐03  ASCENSOR   

P4‐04  V.I. 1   

P4‐05  V. ASCENSOR   

P4‐06  DIPÒSIT E  4 X PFFY‐P40VLRMM‐E  20,0  18,0 

P4‐07  V.I. 4   

P4‐08  ESCALA 2   

P4‐09  EXPOSICIÓ PERMANENT  2 x PFFY‐P40VLEM‐E  10,0  9,0 

P4‐10  V.I. 3   

P4‐11  ASCENSORS   

P4‐12  GUARDAROBA   

P4‐13  BANY A.   

P4‐14  DIPÒSIT F  4 X PFFY‐P40VLRMM‐E  20,0  18,0 

P4‐15  V.I. 2   

50,0  45,0 
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PLANTA 5  Model 

P5‐01  SALA MAQ. 

P5‐02  INSTAL. 

P5‐03  TERRASSA 

 

* NOTA: a les aules s'ha ajustat la potència de la màquina interior a la demanda de calor, enlloc de la fred 

** NOTA: per al passadís, s'ha considerat la comunicació amb l'espai interior de cel obert i es sobredimensiona. 

3.3.3.‐TERRA RADIANT 

Per  a  calefactar  algunes  de  les  estàncies  utilitzarem  terra  radiant.  S'han  unificat  estàncies  amb 
característiques de funcionalitat i necessitats similars. Es per això que s'han realitzat 3 circuits:  

‐ Circuit 1 (CC1/CC5/CC6/CC7)   

    P0_20  Vestíbul Entrada 

    P1_Vestíbul 

    P1_17 Bany homes 

    P1_19 Bany dones 

    P1_17 Serveis 

    P2_8 Terrassa 

    P2_9 Distribuïdor 

    P2_12 Bany A 

    P2_11 Bany D 

    P2_10 Bany H 

    P3_6 Distribuïdor 

    P3_9 Bany A 

    P3_8 Bany D 

    P3_7 Bany H 

Circuit 2 (CC2/CC3)     

    P1_4 C.Grups 

    P1_3 Sala de Consulta 

    P1_8 C.Audovisual 

    P1_7 Vestíbul i guixetes 

    P1_2 Despatx i direcció 

    P1_5 Classificació i ordenació 

    P1_1 Sala de reunions 
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Circuit 3 (CC4) 

    P1_13 Sala Polivalent 

Segons la normativa UNEIX EN 1264, els requisits de resistència tèrmica de la capa aïllant del sistema 
en calefacció/refrigeració quan la planta inferior està escalfada o sense escalfar, són: 

 
S'han considerat dues solucions de terra radiant segons característiques del terreny:  

‐Planta  Baixa  i  Primera:  S'ha  considerat  la  instal∙lació  de  sòl  radiant  Uponor  a  través  del  panell 
Uponor  Nubos  PLUS  amb  espessor  d'aïllament  de  34mm  i  resistència  tèrmica  d'1,25  m²K/W,  i 
canonada de Ø16mm instal∙lada amb una separació entre canonada d'anada i de tornada de 15 cm. 
La  capa  de morter  autoanivellant  és  de  5  cm  però  podríem  arribar  fins  a  7cm.    En  aquest  cas 
utilitzarem  un  perfil més  alt  de  panell  de  tetons  perquè  necessitem  un  bon  aïllament  i  perquè 
necessitem créixer 25 cm en total. 

 
‐Planta  Segona  i  Tercera:  S'ha  considerat  la  instal∙lació de  sòl  radiant Uponor  a  través del panell 
Uponor  Nubos  PLUS  amb  espessor  d'aïllament  de  19mm  i  resistència  tèrmica  de  0,75 m²K/W,  i 
canonada de Ø16mm instal∙lada amb una separació entre canonada d'anada i de tornada de 15 cm. 
En aquest cas el gruix de paviment a cobrir és més limita i és per aquest motiu que s'utilitza un panell 
de tetons de 19 cm.  

 

 
Per a calefactar l'aigua utilitzada per el terra radiant s'utlitzaràn les unitats PWFY‐EP100‐E1‐AU.  Tal i 
com està detallat en  l'annex de càlcul. S'utilitzaran 4 unitats que penjaran de  la unitat exterior de 
Planta 1 i que treballaran contra un dipòsit d'inèrcia de 500 litres per a poder mantenir l'aigua entre 
45‐50ºC.    Tres bombes  circuladores  seràn  les  encarregades de  distribuir  l'aigua  a  través dels  tres 
circuits  anteriorment  especificats.  Les  unitats  PWFY  seran  controlades  per  a  un  BC  Controller 
instal∙lat a Planta 1. 

Les unitats de producció d'aigua calenta per a calefacció seràn situades en la sala d'instal∙lacions de 
Planta 4 

3.3.4.‐ BOMBES RECIRCULADORES 

Per  la correcta circulació  i el millor rendiment de  la  instal∙lació del terra radiant  i a fi de vincular el 
fluid escollit en aquest cas aigua es projecta la instal∙lació de bombes de recirculació. 

Per a  fer els  càlculs de  les bombes  s’ha  tingut en  compte  les pèrdues de  càrrega  calculades a  les 
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taules de  càlcul de dimensionat de  la  xarxa  i  el  cabal  a  circular. A  continuació  s’explica  com  s’ha 
calculat: 

El cabal de circulació l'obtindrem de la següent formula: 

Q (kW)CALEFACCIÓV(l/h)=
Δt ×C ×Pes e e

&

 
essent: 
  Pe: pes específic de l'aigua, 1kg/dm3 
  Ce: calor específic de l'aigua, 4,18 kJ/kg∙ºC 
 
RESUM BOMBES CIRCUITS FANCOILS 
 

  
Potència 

absorbida (w)   TºC Impulsió  TºC Retorn
Cabal 

bombes 
(m3/h) 

Pèrdua de 
càrrega 
(mca) 

Pèrdua de càrrega (mca) 

BOMBA GENERAL 9‐130 w  45  37  5,38  1,64  QUANTUM 32 –
ROCA 1 ¼"  

BOMBA CIRCUIT 1 9‐130 w  45  37  2,68  3,90  QUANTUM 32 –
ROCA 1 ¼"  

BOMBA CIRCUIT 2 9‐130 w  45  37  2,18  4,12  QUANTUM 32 –
ROCA 1 ¼"  

BOMBA CIRCUIT3  4‐40 w   45  37  0,75  3,34  QUANTUM ECO 1035
 

3.3.5.‐ TIPUS DE COMBUSTIBLE I FONTS D’ENERGIA 

Els diferents tipus d’energia utilitzats són: 
  ‐ Energia elèctrica: per al funcionament de les bombes circuladores. 
  ‐ L’energia que  s’utilitza per  la generació de  la calefacció  i  refrigeració de  les màquines de 
climatització.  
 

3.3.6.‐ TIPUS DE CANONADES, VÀLVULES I ACCESSORIS 

INSTAL∙LACIÓ CALEFACCIÓ (TERRA RADIANT) 

Les canonades de distribució de l’aigua són de MULTICAPA de diferents diàmetres.  

Les canonades d’aigua seran de MULTICAPA (o similar), tipus Canonada multicapa UPONOR UNIPIPE 
composta en l'interior per un tub de polietilè PERT, una capa intermèdia d'alumini i una capa exterior 
de polietilè PERT, segons Norma UNEIX 53.960, per a la xarxa de distribució de calefacció per al terra 
radiant.  

Aquest tipus de canonada s’utilitza per a la instal∙lació: 

  ‐ Calefacció per a terra radiant. 

Totes  les canonades van protegides mitjançant tub aïllant ARMAFLEX (o similar) amb els diàmetres 
corresponents per a ser adaptats a les canonades dissenyades. 

En tots els punts on les canonades travessin forjats, parets, envans i altres elements constructius, es 
protegiran amb passamurs que  impedeixin el contacte entre  la conducció  i els materials corrosius  i 
permeti la lliure dilatació per canvi de temperatures. 

Les vàlvules d'interrupció són del tipus de bola en tots els seus diàmetres. 

Els  diferents  purgadors  d'aire  del  sistema  de  calefacció  són  del  tipus  automàtic  i  les  seves 
disposicions  al  llarg  del  circuit  hidràulic  són  les  que  es  mostren  en  els  esquemes  de  concepte 
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adjuntats als plànols. (colectors de terra radiant, sala de calderes i punts alts de la instal∙lació) 

Totes les canonades, vàlvules i accessoris de la instal∙lació compleixen les característiques que marca 
el RITE. 

Es  disposaran  de  juntes  de  dilatació  en  tots  els  punts  on  es  creuin  amb  les  juntes  de  dilatació 
estructural  de  l’edifici,  o  quant  convingui  per  traçats  rectes  i  llargs,  segons  el  diàmetre  de  la 
canonada. 

El pas mitjançant parets o  forjats, es  farà mitjançant passa canonades,  i es segellarà amb material 
plàstic  incombustible,  amb  resistència  al  foc que  correspongui  a  l’element  separador dels  sectors 
d’incendis contigus per on travessí, el més desfavorable. 

Per l’aïllament de canonades o conductes, tant en el cas de protecció contra la congelació com en el 
cas  d’estalvi  energètic  o  evitar  condensacions  amb  fluids  a  diferent  temperatura  de  l’ambiental, 
s’utilitzaran materials aïllants, amb característiques i espessors coherents amb les exigències de la IT 
1.2.4.2.1  

 

 
Els càlculs del dimensionat de tuberies i aïllaments es troba a l'annex de càlcul. 

INSTAL∙LACIÓ CLIMATITZACIÓ 

Les  canonades de distribució del gas/fluid  refrigerant per a  les unitats  interiors  són de COURE de 
diferents diàmetres.  

Les  canonades de  gas/fluid per  a  transportar el  gas R‐410A  seran de COURE  (o  similar). Per  a  les 
ramificacions  interiors  amb diàmetre  reduït    s'utilitzarà  el  tub de  coure  recobert  amb  escuma de 
polietilé de  cèdul∙la  tancada,  autoextingible  i  acabat en  color blanc. Revestiment de PE  compacte 
amb protecció exterior. Amb una temperatura de treball d'entre ‐45ºC ‐ 100ºC. Per a les derivacions 
principals s'utilitzarà  tub de coure  frigorífic R250  (semidur) segons UNE‐EN 12735‐1 amb aïllament 
exterior  d'escuma  de  electromèrica  amb  revestiment  d'alumini  per  a  les  parts  localitzades  en 
l'exterior  de  l'edifici  i  amb  una  conductivitat  tèrmica  a  0ºC  de  0.035  W/mºC,  amb  el  gruix 
corresponent, segons taula següent.  

Taula 1.2.4.2.5 (RITE)  Espessors mínims d'aïllament  (mm) de circuits  frigorífics per a climatització, 
en funció de recorregut de les canonades. 

 
 
INSTAL∙LACIÓ SALA D'INSTAL∙LACIONS 
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Les tuberies en sala de màquines han d'estar totalment aïllades i marcades. 
 

3.3.7.‐ VENTILACIÓ 

A  l’edifici objecte de  la present  instal∙lació, s’instal∙larà un sistema de ventilació per  tal de renovar 
l’aire interior de les diverses estances mitjançant una ventilació mecànica. 

Aquesta  ventilació  serà  resolta  de  formes  diferents  en  funció  dels  locals  i  de  les  demandes  de 
ventilació de cadascun d’ells, anteriorment calculada.  

S’instal∙laran  diversos  equips  per  justificar  aquesta  ventilació.  No  es  ventilaran  la  totalitat  dels 
passadissos  i  vestíbul  ja que  es  considera que  aquests  es  ventilaran de  forma natural  i  a més no 
formen part de les estances categoritzades com a ocupació permanent.  

Per a complir amb  la ventilació s’instal∙laran diversos  recuperadors entàlpics que  renovaran  l’aire  i 
bescanviaran energia a l’aportació amb l’aire del retorn.  

A cada planta hi haurà conductes d’aire en forma de calaix que tiraran aire frontalment. El retorn es 
farà per la part de sota del caixó. 

 
VENTILADOR PER APORTACIÓ‐EXTRACCIÓ S&P SÈRIE CAB‐200 ‐‐> (P0‐14/P0‐16/P1‐24) 

‐  Caixa  de  ventilació  estanca,  de  baix  nivell  sonor,  fabricades  en  xapa  d'acer  galvanitzat,  amb 
aïllament acústic ininflamable (M0) de 50mm d'espessor. Ventilador centrifug d'aspes, motor IP 44 o 
IP55 amb caixa de borns IP55. Monofàsiques. Temperatura de treball entre ‐20º/40ºC.  

‐ Utilitzarem el mateix ventilador per extraure i per aportar l'aire de renovació.  

‐ El ventilador d'aportació anirà acompanyat d'una caixa de filtratge amb Model S&P FBL‐N 200 amb 
filtratge F‐7 i G‐4 (suficient segons fabricant)  

‐  S'instal∙larà  una  malla  galvanitzada  1.6mm  x  1.6mm  (anti‐insectes)  en  la  sortida  exterior  dels 
conductes d'aportació i d'extracció 

‐  S'instal∙larà  una malla  galvanitzada  12.5mm  x  12.5mm  (anti‐ocells)  en  la  entrada  interior  dels 
conductes d'extracció, tal i com queda indicat en el plànol.   

‐ En els plànols adjunts es pot comprovar  la ubicació dels equips  i de  les corresponents reixetes de 
ventilació. 

‐ En l’apartat annex s’efectuarà una justificació dels conductes d’aire. 

 
VENTILADOR PER APORTACIÓ‐EXTRACCIÓ S&P SÈRIE CAB‐250 ‐‐> (P4‐14/P4‐6) 

‐  Caixa  de  ventilació  estanca,  de  baix  nivell  sonor,  fabricades  en  xapa  d'acer  galvanitzat,  amb 
aïllament acústic ininflamable (M0) de 50mm d'espessor. Ventilador centrifug d'aspes, motor IP 44 o 
IP55 amb caixa de borns IP55. Monofàsiques. Temperatura de treball d'entre ‐20º/40ºC.  

‐ Utilitzarem el mateix ventilador per extraure i per aportar l'aire de renovació.  

‐ El ventilador d'aportació anirà acompanyat d'una caixa de filtratge amb Model S&P FBL‐N 200 amb 
filtratge F‐7 i G‐4 (suficient segons fabricant)  

‐  S'instal∙larà  una  malla  galvanitzada  1.6mm  x  1.6mm  (anti‐insectes)  en  la  sortida  exterior  dels 
conductes d'aportació i d'extracció 

‐  S'instal∙larà  una malla  galvanitzada  12.5mm  x  12.5mm  (anti‐ocells)  en  la  entrada  interior  dels 
conductes d'extracció, tal i com queda indicat en el plànol.   

‐ En els plànols adjunts es pot comprovar  la ubicació dels equips  i de  les corresponents reixetes de 
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ventilació. 

‐ En l’apartat annex s’efectuarà una justificació dels conductes d’aire. 

 

S'inclou fitxa i dades tècniques del ventilador i del filtratge en Annex CATÀLEGS 
 
 
VENTILADOR PER APORTACIÓ‐EXTRACCIÓ S&P SÈRIE CAB‐150/CAB‐125 ‐‐> (P0‐05) 

‐ S'instalarà un ventilador CAB‐150 per l'aportació per contrarrestar la pèrdua de càrrega de la ciaxa 
de filtres i un CAB‐125 per a l'extracció de l'aire de l'estancia. 

‐  Caixa  de  ventilació  estanca,  de  baix  nivell  sonor,  fabricades  en  xapa  d'acer  galvanitzat,  amb 
aillament acústic ininflamable (M0) de 50mm d'espesor. Ventilador centrifug d'aspes, motor IP 44 o 
IP55 amb caixa de borns IP55. Monofàsiques. Temperatura de treball d'entre ‐20º/40ºC.  

‐ Utilitzarem el mateix ventilador per extraure i per aportar l'aire de renovació.  

‐ El ventilador d'aportació anirà acompanyat d'una caixa de filtratge amb Model S&P FBL‐N 200 amb 
filtratge F‐7 i G‐4.  

‐  S'instal∙larà  una  malla  galvanitzada  1.6mm  x  1.6mm  (anti‐insectes)  en  la  sortida  exterior  dels 
conductes d'aportació i d'extracció 

‐  S'instal∙larà  una malla  galvanitzada  12.5mm  x  12.5mm  (anti‐ocells)  en  la  entrada  interior  dels 
conductes d'extracció, tal i com queda indicat en el plànol.   

‐ En els plànols adjunts es pot comprovar  la ubicació dels equips  i de  les corresponents reixetes de 
ventilació. 

‐ En l’apartat annex s’efectuarà una justificació dels conductes d’aire. 

S'inclou fitxa i dades tècniques del ventilador i del filtratge en CATÀLEGS 
 
RECUPERADOR ENTÀLPIC MITSUBISHI LGH‐100RVX‐E (En planta 1,2,3) 

‐ Recuperador entàlpic en el sistema de ventilació, per a instal∙lació en sostre i obertures de façana i 
alguns  equips  amb  obertures  a  coberta  per  l’aportació  d’aire.  El  citat  aparell  té  una  capacitat  de 
ventilació de 1.000 m3/h.  

‐ La caixa de filtració serà MITSUBISHI PZ‐25FB‐E amb filtres G3+F6+F8 amb un cabal de filtració de 
1.000 m3/h. Amb aquest recuperador entàlpic es pretén efectuar  la ventilació de  les aules tal  i com 
queda indicat en la taula anterior. 

‐ El recuperador que actuarà per a  la Sala Polivalent de Planta Primera anirà  instal∙lat en Planta 4  i 
desembocarà el seu aire renovat d'aportació a l'embocadura d'entrada de la unitat de conductes que 
climatitza la sala polivalent. Tal i com ve detallat en el plànol.  

‐ En els plànols adjunts es pot comprovar  la ubicació dels equips  i de  les corresponents reixetes de 
ventilació. 

‐ En l’apartat annex s’efectuarà una justificació dels conductes d’aire. 

S'inclou fitxa i dades tècniques del RECUPERADOR en Annex CATÀLEGS 
 
RECUPERADOR ENTÀLPIC MITSUBISHI LGH‐80RVX‐E (En planta 2,3) 

‐ Recuperador entàlpic en el sistema de ventilació, per a  instal∙lació en sostre  i obertures de façana 
per l’aportació d’aire. El citat aparell té una capacitat de ventilació de 800 m3/h.  

‐ La caixa de filtració serà MITSUBISHI PZ‐25FB‐E amb filtres G3+F6+F8 amb un cabal de filtració de 
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800 m3/h. Amb aquest  recuperador entàlpic es pretén efectuar  la ventilació de  les aules  tal  i com 
queda indicat en la taula anterior.  

‐ En els plànols adjunts es pot comprovar  la ubicació dels equips  i de  les corresponents reixetes de 
ventilació. 

‐ En l’apartat annex s’efectuarà una justificació dels conductes d’aire. 

S'inclou fitxa i dades tècniques del RECUPERADOR en Annex CATÀLEGS 
 
EXTRATORS DE BANY S&P MIXVENT – TD160 
En els WC que es  troben emplaçades en el conjunt de  l'edifici, disposaran, cadascuna de  les sales, 
d’un  extractor  de  bany,  segons  es  mostra  en  plànols  adjunts,  que  serà  l’encarregat  d’efectuar 
l’extracció d’aire d’aquests locals per coberta. 

3.3.8.‐ DIPÒSITS ACUMULADORS 

En la present instal∙lació es disposarà un dipòsit d'inèrcia d'aigua calenta per al terra radiant el qual 
donarà subministrament a la instal∙lació del terra radiant. Tindran les següents característiques: 

El seu funcionament és totalment vertical 

Disposarà dels següents elements: 

• Ànode de sacrifici 

• Termòmetre 

Els dipòsits  acumuladors proposats són els següents:  

ACUMULADOR TERRA RADIANT 
MARCA I MODEL  LAPESA o similar 
CAPACITAT  500 litres 
MATERIAL  Acer NEGRE 
AÏLLAMENT  Escuma rígida de poliuretà 
TEMPERATURA MÀXIMA DE TREBALL  95º 
DIMENSIONS  Segons model (posició vertical) 

3.3.9.‐ VASOS D’EXPANSIÓ 

INÈRCIA TERRA RADIANT: 

El volum d'expansió a absorbir és de: 

 
Tanc d’inèrcia  500,00  litres 
Tubs instal∙lació+intercanviador322,73  litres 
Tubs instal∙lacions  444,52  litres 
TOTAL VOLUM D’AIGUA  1267,25  litres 

 
El volum del vas d’expansió tancat es calcula de la següent manera: 

V =V×C ×Ct e p  

On Ce es calcula de la següent manera entre temperatures d’ACS de 70ºC fins a 140ºC: 

-3C =(-33,48+0,738×t)×10e  
I Ce es calcula de la següent manera entre temperatures d’ACS de 30ºC fins a 60ºC: 
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2 -3C =(-1,75+0,064×t+0,0036×t )×10e  
I Cp es calcula aplicant la següent fórmula, per a vasos d’expansió amb diafragma: 
 
Apliquem la UNE 100.115, de forma que, es demana 29 litres de vas expansió. 
 
El vas d'expansió instal∙lat de 35 litres compleix amb les necessitats de la instal∙lació. 

3.3.10.‐ EQUIP FRIGORÍFIC 

Descripció de l’equip frigorífic a instal∙lar per la conservació de pel∙lícules i negatius fotogràfics. 

Es tracta de la implantació d’un sistema de control climàtic per la conservació a una temperatura de 
+2°C  i  un  grau  d’humitat  relativa  del  20%, molt  baix  i  impossible  d’assolir  amb  un  sistema  de 
refrigeració normal, de material gràfic en suports especials.  

Donada la complexitat del sistema i avaluats els inconvenients, es procedeix a projectar un equip de 
Isofred, per a 10ºC i 45‐50% d’humitat relativa.  

La  International  Federation  of  Library  Associations  and  Institutions  (IFLA)  pel  Programa  de 
Preservació i Conservació, en el seu BIBLIOGRAPHY STANDARDS publica les bases recomanades per la 
correcta manipulació  i  conservació en arxius especialitzats,  sempre que  l’emmagatzemament  sigui 
només de pel∙lícules i no es trobin en l’interior papers o pergamins : 

• Per temperatures de fins a +7°C, la humitat relativa ha de ser entre 20 y 30%. 

• Per temperatures de ‐3°C, la humitat relativa podria estar entre 20 y 40%. 

• Per temperatures de ‐10°C, la humitat relativa podria oscil∙lar entre 20 y 50%. 

• Cal evitar fluctuacions de temperatures diàries de més de +/‐ 2°C. 

• Cal evitar fluctuacions d’humitat relativa superiors al 5%. 

Tots aquests condicionants tècnics comporten un disseny especial de  l’equip de refrigeració,  ja que 
ha  de  treballar  a  temperatures molt  més  baixes  que  la  de  consigna  de  conservació  per  tal  de 
deshumectar al màxim possible  l’aire del recinte que entra al climatitzador de  tractament, pel que 
després cal tractar de nou tèrmicament l’aire sec abans d’impulsar‐lo a l’interior del recinte de nou. 

Un altre aspecte d’aquest projecte és la necessitat que té qualsevol equip frigorífic de poder treballar 
directament  amb el  cabal d’aire exterior  suficient per  tal produir  la  condensació del  refrigerant  a 
temperatures i pressions adequades, el que comporta la correcta ubicació de la unitat condensadora 
de refrigerant. 

La proposta  inicial contempla  la  instal∙lació de  la unitat condensadora en  la coberta de  l’edifici, tres 
plantes amunt del nivell on es troba l’arxiu, i per tant l’evaporador. 

La necessitat d’instal∙lar un equip frigorífic capaç de tenir un funcionament casi be permanent però 
amb  fortes variacions de  les  càrregues  frigorífiques,  fa que el  compressor de  refrigerant  tingui un 
sistema  de  variació  de  potència molt  acurat  i  efectiu,  que  té  com  a  conseqüència  un  disseny  de 
canonades d’aspiració en  sentit de  flux ascendent  i  totalment  vertical que  cal estudiar a  fons per 
assegurar  velocitats  del  fluid  que  assegurin  el  retorn  de  l’oli  de  lubrificació  que  “migra”  del 
compressor en la compressió. 

És  per  aquesta  qüestió  tècnica  que  es  proposa  una  variant  en  la  que  la  unitat  condensadora  es 
trobarà  instal∙lada  justament  al  costat de  l’arxiu,  amb pocs metres de  canonades de  refrigerant  i 
sense cap tram ascendent de canonada d’aspiració de refrigerant. 

En cas d’haver d’instal∙lar la unitat condensadora obligatòriament en la coberta, el sistema requereix 
de  més  controls  (sobre  tot  controls  de  l’oli)  i  tindria  una  major  complicació  tècnica  que  pot 
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comportar més problemes de fiabilitat amb el pas del temps de funcionament. 

Finalment també, s’opta per instal∙la un equip a 10ºC i 55‐60%. 

PRODUCCIÓ DE FRED 

1) Unitat condensadora composta pels següents elements: 

• Compressor alternatiu BITZER semi‐hermètic de la sèrie ECOLINE, especial per R‐134‐a, amb 
regulació VIRTUALLY STEPLESS CR‐II original BITZER. 

2) CLIMATITZADOR INTERIOR compost pels següents elements: 

•  Xassís i carrosseria en alumini anoditzat, amb tapes desmuntables aïllades tèrmicament. 

• Bateria de bescanvi tèrmic Refrigerant‐Aire per deshumectació, realitzada en tub de coure  i 
aletes  d’alumini,  amb  safata  de  recollida  d’aigua  condensada,  resistències  de  desglaç 
d’emergència, desguàs calefactat amb sortida a l’exterior directa i pot sifònic. 

• Bateria  d’escalfament  de  l’aire  deshumectat  a  baixa  temperatura  amb  resistències 
elèctriques controlades per variadors de voltatge i controlador per etapes. 

• Bateria de bescanvi tèrmic Refrigerant‐Aire per post‐refrigeració, realitzada en tub de coure i 
aletes  d’alumini,  amb  safata  de  recollida  d’aigua  condensada,  resistències  de  desglaç 
d’emergència, desguàs calefactat amb sortida a l’exterior directa i pot sifònic. 

• Filtre d’aire al retorn de l’aire de la sala al climatitzador, de tipus F7, classificació EN‐779. 

• Filtre  d’aire  a  la  impulsió  de  l’aire  de  la  sala  al  climatitzador,  de  tipus  HEPA  E10  ó  H13, 
classificació EN‐1822. 

• Ventilador centrífug per connexió a conductes d’impulsió d’aire. 

• Comportes  d’aire  estanques  i motoritzades  per  funcionament  del  climatitzador  en mode 
desglaç. 

• Comportes  d’aire  estanques  i motoritzades  per  funcionament  del  climatitzador  en mode 
refrigeració. 

3) CANONADES DE REFRIGERANT: 

• Realitzades  completament en  tub de  coure especial  frigorífic, deshidratat  i acabat  interior 
“mirall”,  segons  NORMA  EN  12.735:2001,  amb  accessoris  també  de  coure  de  la mateixa 
norma. 

• Soldadures amb vareta d’aportació d’aliatge de coure, estany y plata. 

• Aïllament ARMAFLEX tipus AF2, amb juntes encolades i folrades amb cinta para‐vapor. 

• Suports realitzats amb grapes isofòniques. 

• Proves de pressió segons Reglament de Seguretat d’Instal∙lacions Frigorífiques amb nitrogen 
sec 99,99%. 

• Intervenció de buit segons Reglament de Seguretat d’Instal∙lacions Frigorífiques fins a la total 
extracció de la humitat que pugi haver entrat en el sistema mentre es realitza la instal∙lació. 

4) SISTEMA DE REGULACIÓ per subsistemes: 

COMPRESSIÓ i CONDENSACIÓ: PLC que controla: 

• Permanentment la pressió d’aspiració del compressor i en funció d’aquesta modifica el cabal 
màssic entregat. 

• Permanentment  la  pressió  de  descàrrega  del  compressor  i  en  funció  d’aquesta  envia  una 
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senyal al variador de  freqüència de  les  turbines del condensador per  tal que modifiquin  la 
seva velocitat i per tant el flux de l’aire del bescanvi tèrmic. 

• Estat de les proteccions del compressor. 

3.4.‐ SALA DE MÀQUINES 

L’allotjament dels equips de producció de fred i calor serà en la terrassa de Planta 5, és per això, que 
no ha estat necessari projectar una sala de màquines que compleixi tots els requisits de seguretat 
per  a  les  persones  i  els  edificis  que  els  alberga.  En  tot  cas  la  disposició  dels  equips  facilita  les 
operacions  de manteniment.  Remarcar  que  totes  les màquines  exteriors  incorporaran  els  valors 
d'etiquetatge energètic (COP/SCOP) corresponents a la normativa europea en vigor.  

  SALA DE MÀQUINES 

La sala d'instal∙lacions NO té consideració de sala de màquines per tenir menys de 70 kW instal∙lats o 
els  equips  autònoms  de  climatització  de  qualsevol  potència,  tant  en  generació  de  fred  com  a 
generació de calor. Només s’hi instal∙laran els dipòsits i els intercambiadors del sistema de producció 
de terra radiant. 

La sala de màquines no podrà utilitzar‐se per a finalitats diferents de les previstes i en ella no podran 
realitzar‐se treballs aliens a la instal∙lació. En particular es prohibeix l'ús de la sala de màquines com a 
magatzem així com la instal∙lació de dipòsits de combustible.  

Les  instal∙lacions  disposen  dels  elements  de mesura  indicats  per  la  IT  1.3.4.1.2:  termòmetre  al 
col∙lector  de  retorn,  un  manòmetre  als  vasos  d’expansió  tancats,  manòmetres  a  les  bombes 
circuladores per a fer una lectura diferencial, termòmetres a la impulsió i al retorn del fluid portador,  
vàlvules automàtiques per a la mesura de la pèrdua de pressió, un piròmetre a la xemeneia. 

Les instal∙lacions tenen un col∙lector comú de retorn per cada bomba circuladora. 

La distribució de les canonades es fa segons s’indica en els plànols adjunts. 

En l'interior de la sala de màquines s'instal∙larà un quadre amb les següents indicacions: 

En els capítols posteriors s’efectuaran una justificació més complerta de tots els requeriments de la 
sala  de  màquines  segons  el  RD  1027/2007,  de  20  de  juliol,  per  el  qual  s’aprova  el  Reglament 
d’Instal∙lacions Tèrmiques en els edificis. 

3.5.‐ ALTRES INSTAL∙LACIONS 

3.5.1.‐ MESURES CONTRA INCENDIS 

A més de  les mesures  indicades al projecte, a  les  immediacions de  les sales s’instal∙larà un extintor 
manual de pols seca polivalent de 6 kg. 

Aquests extintors estaran homologats, es revisaran periòdicament i es mantindran en perfecte estat 
de conservació. 

3.5.2.‐ INSTAL∙LACIÓ ELÈCTRICA 

Els  equips  disposaran  d’una  instal∙lació  elèctrica  que  estarà  d’acord  amb  el  vigent  Reglament 
Electrotècnic per Baixa tensió i les seves instruccions de Calefacció, Climatització i A.C.S. 

Damunt  de  cada  porta  de  sortida  s’instal∙larà  un  bloc  autònom  d’enllumenat    d’emergència  i 
senyalització de 150 lúmens. 

Tota  la  instal∙lació  que  es munti  a  l’exterior  serà  de  tub  d’acer  (rígid  o  flexible  recobert  de  PVC) 
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grapejat per paràmetres. 

La  instal∙lació disposarà de protecció diferencial, protecció contra sobrecàrregues  i curtcircuits, així 
com posta a terra. 

El subministrament es realitzarà en trifàsic a 380/220 V. 

Tota la instal∙lació complirà amb el projecte d’instal∙lacions elèctriques (no objecte d’aquest estudi i 
descrit en l’annex d’instal∙lacions elèctriques). 

3.5.3.‐ MESURES PREVENCIÓ DE LEGIONEL∙LA 

No disposarem d'ACS. 

3.6.‐ SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE. 

L’aigua que s’utilitza i s’utilitzarà normalment en aquest establiments, provindrà de la xarxa pública, 
per  tant  s’entén que està  sotmesa als perceptius  controls  sanitaris  i  serà potable  i apte per a  l’ús 
sense cap tipus de tractament previ en el subministrament del local.  
 
En la memòria del projecte executiu ja es dimensiona la xarxa d’aigua sanitària. 
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4.‐ JUSTIFICACIÓ COMPLIMENT REGLAMENT D’INSTAL∙LACIONS 
TÈRMIQUES EN EDIFICIS (RITE) 

4.1.‐ JUSTIFICACIÓ DE LA IT 1.1 EXIGÈNCIA DE BENESTAR I HIGIENE 

4.1.1.‐ JUSTIFICACIÓ IT 1.1.4.1 EXIGÈNCIA DE QUALITAT TÈRMICA DE L’AMBIENT  

La exigència de qualitat tèrmica de l’ambient es considera satisfeta en el disseny i dimensionat de la 
instal∙lació tèrmica, si els paràmetres que defineixen el benestar tèrmic, com la temperatura seca de 
l’aire i operativa, humitat relativa, temperatura radiant mesurada en el recinte, velocitat mitjana de 
l’aire  i  intensitat  de  la  turbulència  es mantenen  en  la  zona  ocupada  dins  els  valors  establerts  a 
continuació. 
A la següent taula apareixen els límits que compleixen en la zona ocupada. 
  

Paràmetres  Límit 
Temperatura operativa a l'estiu (°C)  23 ≤ T ≤ 25 
Humitat relativa a l'estiu (%)                                                  45 ≤ HR ≤ 60 
Temperatura operativa a l'hivern (°C)  21 ≤ T ≤ 23 
Humitat relativa a l'hivern (%)  40 ≤ HR ≤ 50 
Velocitat mitja admissible amb difusió per mescla (m/s) V ≤ 0.09  

  
Compleix    Segons  les  condicions  projectades  en  el  present  projecte  es  compleix  amb  els  límits 
establerts en el reglament. 
 

Referència 
Condicions interiors de disseny 
Temperatura d'estiu Temperatura d'hivern Humitat relativa interior

Aula  26  20  50 
Passadís/passadís  24  20  50 
Dipòsits*  26  16  45 
Reunions  24  21  50 
Despatx  24  21  50 
Sala polivalent  26  21  50 
Dipòsit Càmera frigorífica* 4ºC  4ºC  35 a 45 

 
* temperatures extretes de la guia de Direcció general de museus i patrimoni 

4.1.2.‐ JUSTIFICACIÓ IT 1.1.4.2 EXIGÈNCIA DE QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 

En els edificis de vivendes, als locals habitables de l’interior dels mateixos, els magatzems de residus, 
els trasters, els aparcaments, garatges; i en els edificis de qualsevol altre ús, en els aparcaments i els 
garatges, es consideren vàlids els requisits de qualitat de  l’aire  interior establerts en  la Secció HS 3 
del Codi Tècnic de l’Edificació. 
En  la resta dels edificis, es disposarà d’un sistema de ventilació per aportar el suficient cabal d’aire 
exterior  que  eviti,  en  els  diversos  locals  en  que  es  realitzi  alguna  activitat  humana,  la  formació 
d’elevades concentracions de contaminants, d’acord amb el que s’estableix a continuació.  
 
Categories de qualitat de l’aire interior: 
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En  funció de  l'edifici o  local,  la categoria de qualitat d'aire  interior  (IDA) que  s'haurà d'assolir  serà 
com a mínim la següent: 
 
IDA 1  ‐‐>  (aire d'òptima qualitat): hospitals, clíniques, laboratoris i escoles bressol. 
IDA 2  ‐‐>  (aire de bona qualitat): oficines, residències  (locals comuns d'hotels  i similars, residències 
d'àvis  i  estudiants),  sales  de  lectura, museus,  sales  de  tribunals,  aules  d'aprenentatge  i  similars  i 
piscines. 
IDA 3 ‐‐> (aire de qualitat mitja): edificis comercials, cines, teatres, sales d'actes, habitacions d'hotels 
i similars, restaurants, cafeterias, bars, sales de festa, gimnasos, locals per l'esport (excepte piscines) i 
sales d'ordinadors. 
IDA 4  ‐‐> (aire de qualitat baixa) 
 
1. Existeixen diversos mètodes de càlcul però  l’utilitzar serà el que usa els cabals d’aire exterior per 
persona: 

Categoria dm3/s per persona

IDA 1  20 
IDA 2  12,5 
IDA 3  8 
IDA 4  5 

 
2. Els ARXIUS es consideren espais no dedicats a la ocupació humana permanent  per tant, 
s'aplicaran els valors de la taula 1.1.2.4 IT.1.1 (RITE).  
 

Referència  dm3/(s∙m2) 

IDA 1  No aplicable 
IDA 2  0.83 
IDA 3  0.55 
IDA 4  0.28 

3.  S'utilitzarà un  altre  sistema de  càlcul per  a  la  justificació del  caudal de  ventilació de  les AULES 
motivat per reduir la despesa econòmica d'explotació i el sobredimensionat de les instal∙lacions per 
poder climatitzar  l'aportació d'aire exterior.  Es justificarà utlitzant la EN‐15251 annex B.  

Per  tant, deprés dels càlculs detallats en  l'Annex  'justificació ventilació aules', s'obté una ventilació 
per a les aules de: 

   
Renovació en aules=: 4,2 l/s ∙ m2 

 

Compleix   Les diverses estances que es climatitzaran s’han projectat per complir amb els nivells de 
ventilació  següents.  En  els  plànols  adjunts  es  pot  observar  la  distribució  en  planta  dels  diversos 
equips  de  ventilació  projectats  i  en  la  present memòria,  en  el  capítol  de  ventilació,  els  aparells 
escollits. 

La ventilació dissenyada per als recintes i els models escollits per a complir aquesta renovació d'aire 
venen detallats en l'apartat 2.1.4 
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Filtració de l’aire exterior: 

L’aire exterior de ventlació, s’introduirà degudament filtrat en els edificis.  

Les classes de  filtració mínimes a  fer servir, en  funció de  la qualitat de  l’aire exterior  (ODA)  i de  la 
qualitat de l’aire interior requerida (IDA), seran les que s’indiquen en la taula següent. 

La qualitat de l’aire exterior (ODA) es classificarà d’acord amb els següents nivells: 

ODA 1: Aire pur que s’embruta només temporalment ( per exemple polen). 

ODA 2: Aire amb concentracions d’altes partícules i, o de gasos contaminants. 

ODA 3: Aire amb concentracions molt altes de gasos contaminants  (ODA 3G) o de particules  (OGA 
3P). 

S’utilitzaran prefiltres per mantenir nets  els  components de  les  unitats de  ventilació  i  tractament 
d’aire, així com anul∙lar la vida útil dels filtres finals. Els prefiltres s’instal∙laran en l’entrada de l’aire 
exterior a l’unitat de tractament, així com a l’entrada de l’aire de retorn. 

Els filtres finals s’instal∙laran després de la secció de tractament i, quan els locals siguin especialment 
sensibles a la brutícia, després del ventilador d’impulsió, procurant que la distribució d’aire sobre la 
secció de filtres sigui uniforme. 

En totes les seccions de filtració, a excepció de les situades en tomes d’aire exterior, es garantiran les 
condicions de funcionament en sec (no saturat). 

Les seccions de filtres de classe G4 o menor per  les categories de  l’aire  interior IDA 1, IDA 2  i IDA 3 
només s’admeten com seccions addicionals a les indicades en les taules. 

Els aparells de recuperació de calor han d’estar sempre protegits amb una secció de filtres, la classe 
dels quals, serà  la recomanada pels fabricants dels recuperadors. Si no hi ha classe mínima exigida, 
seran del tipus F6. 

En  les reformes, quan no hi hagi suficient espai per  la  instal∙lació d’unitats de tractament d’aire, el 
filtre final s’inclourà en els recuperadors de calor. 

Compleix   S’instal∙laran els filtres que corresponguin en les diverses estances considerant un nivell 
de qualitat de  l’aire exterior per tota  la  instal∙lació com a ODA 2, aire amb concentracions altes de 
partícules i/o gasos contaminants. Els diversos filtres instal∙lats en les màquines d’extracció d’aire es 
compliran amb els requeriments normatius. Concretament, els filtres  instal∙lats en els recuperadors 
entàlpics seran del tipus G3+F6+F8. 

Les  classes de  filtració utilitzades  en  la  instal∙lació  compleix  amb el que  s'ha  establert en  la  taula 
1.4.2.5 per filtres previs i finals. 

 Classes de filtració: 

 Qualitat de l'aire exterior
Qualitat de l'aire interior 
IDA 1  IDA 2  IDA 3  IDA 4 

ODA 1  F9  F8  F7  F5 
ODA 2  F7 + F9  F6 + F8  F5 + F7 F5 + F6 
ODA 3  F7+GF+F9 F7+GF+F9 F5 + F7 F5 + F6  

 Aire d’extracció: 

En funció de l'ús de l'edifici o local, l'aire d'extracció es classifica en una de les següents categories: 

AE 1 (sota nivell de contaminació): aire que prové dels locals en els que les emissions més importants 
de  contaminants provenen dels materials de  construcció  i decoració,  a més de  les persones. Estè 
exclòs l'aire que prové de locals on es permet fumar. 
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AE 2 (moderat nivell de contaminació): aire de locals ocupats amb més contaminants que la categoria 
anterior, en els que, a més, no està prohibit fumar. 

AE  3  (alt  nivell  de  contaminació):  aire  que  prové  de  locals  amb  producció  de  productes  químics, 
humitat, etc. 

AE 4 (molt alt nivell de contaminació): aire que conté sustàncies oloroses i contaminants perjudicials 
per a la salut en concentracions majors que les permeses en l'aire interior de la zona ocupada. 

Compleix   Per a cadascun dels locals en els quals es fa una extracció d’aire s’han justificats perquè 
aquestes  compleixin  amb  els  requeriments  de  la  normativa.  A  continuació  s’adjunten  els  nivells 
exigits: 

Es  descriu  a  continuació  la  categoria  d'aire  de  extracció  que  s'ha  considerat  per  a  cadascun  dels 
recintes de la instal∙lació: 

 Referència  Categoria 
Dipòsit A  AE 1 
Dipòsit B  AE 1 
Dipòsit C  AE 1 
Dipòsit D  AE 1 
Dipòsit E  AE 1 
Dipòsit F  AE 1 
Exposició permanent i sala reunions  AE 1  

 4.1.3.‐ JUSTIFICACIÓ IT 1.1.4.3 EXIGÈNCIA D’HIGIENE 

Preparació d’aigua calenta per a usos sanitaris. 

No disposem d'ACS en aquest projecte.  

4.1.4.‐ JUSTIFICACIÓ IT 1.1.4.4 EXIGÈNCIA DE QUALITAT DE L’AMBIENT ACÚSTIC 

Compleix     La  instal∙lació  tèrmica  compleix  amb  l’exigència  bàsica  HR  davant  el  soroll  del  CTE 
d’acord amb el seu document bàsic. 

4.2.‐ JUSTIFICACIÓ DE LA IT 1.2 EXIGÈNCIA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

4.2.1.‐ JUSTIFICACIÓ IT 1.2.4.1 GENERACIÓ DE CALOR I FRED 

La  potència  que  subministrin  les  unitats  de  producció  de  calor  o  fred  que  utilitzin  energies 
convencionals s’ajustaran a  la demanda màxima simultània de  les  instal∙lacions usades, considerant 
els guanys  i  les pèrdues de calor a través de  les xarxes de canonades dels fluid portadors, així com 
l’equivalent tèrmic de la potència absorbida pels equips de transport de fluids. 

En el procediment d’anàlisi s’estudiaran les diverses demandes en modificar l’hora del dia i el mes de 
l’any, per trobar  la demanda màxima simultània, així com  les demandes parcials  i mínimes, amb  la 
finalitat de facilitar la selecció del tipus i nombre de generadors. 

Compleix   A continuació s’adjunten les taules de demanda tèrmica i de refrigeració de les diverses 
estances de  l’edifici  a  climatitzar. Com  es pot  comprovar  s’han  analitzat  les demandes màximes  i 
mínimes. 
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Ref.  PLANTA 
POTÈNCIA TERRA 
RADIANT (W) 

DEMANDA CALOR 
(W) 

DEMANDA FRED 
(W) 

  PLANTA 0   

P0‐01  MOLL DE DESCÀRREGA D'ARXIU    2.842,1  2.846,9 

P0‐02  SALA DE RECEPCIÓ  2.157,1  2.901,2 

P0‐03  DIPOSIT PER A SUPORTS ESPECIALS   

P0‐04  DISTRIBUDOR 1  1.861,4  932,5 

P0‐05  DIPÒSIT A  2.634,0  3.335,4 

P0‐06  BANY ADAPTAT   
P0‐07  SERVEIS   
P0‐08  SALA DESINFECCIÓ I DESINSECTACIÓ   
P0‐09  DISTRIBUIDOR 2   
P0‐10  PASSADÍS   
P0‐11  DISTRIBUIDOR 3   
P0‐12  ASCENSOR   
P0‐13  ASCENSOR   
P0‐14  DIPÒSIT C  7.707,1  8.092,2 

P0‐15  DIPÒSIT GRANS FORMATS  2.035,9  1.153,1 

P0‐16  DIPÒSIT B  5.691,9  6.175,5 

P0‐17  E.T ( ENDESA )   
P0‐18  SOTA ESCALA   
P0‐19  MAGATZEM MATERIAL   

P0‐PB‐20  VESTIBUL ENTRADA  4.235,6   
P0‐PB‐21  ESCALA 2   

    4236  24.929,5  25.436,8 

  PLANTA 1   

P1‐01  SALA REUNIONS  1.975,8  1.975,8  1.848,0 

P1‐02  DESPATX DIRECCIÓ  2.382,8  2.382,8  2.211,1 

P1‐03  SALA DE CONSULTA  5.545,9  5.545,9  5.511,6 

P1‐04  C.GRUPS DE TREBALL  1.648,8  1.648,8  1.475,1 

P1‐05  CLASSIFICACIÓ I ORDENACIÓ + VESTIBUL I GUIXETES  5.687,8  5.687,8  4.309,5 

P1‐06  OFFICE  1.872,9  1.872,9  1.713,8 

P1‐07  VESTIBUL I GUIXETES   
P1‐08  C. AUDIOVISUAL  1.240,7  1.240,7  556,6 

P1‐09  ESCALA 1   
P1‐10  ESCALA NIT   
P1‐11  NETEJA   
P1‐12  BANY   
P1‐13  SALA POLIVALENT ( Saló d'actes )  7.907,7  7.909,7  10.941,9 

P1‐14  VESTIBUL GENERAL  4.608,9   
P1‐15  ASCENSORS   
P1‐16  PAS   
P1‐17  BANY HOMES  1.475,8   
P1‐18  SERVEIS C.  1.151,7   
P1‐19  BANY DONES  1.153,3   
P1‐20  MAGATZEM   
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P1‐21  DISTRIBUIDOR   
P1‐22  ESCALA 3   
P1‐23  E.T ( ENDESA )   
P1‐24  DIPÒSIT D  9.308,8  8.004,5 

P1‐25  ASCENSOR   

    36.652,1  37573,2  36572,1 

  PLANTA 2   

P2‐01  AULA  6.171,8  7.234,7 

P2‐02  AULA  5.867,1  5.905,3 

P2‐03  AULA  5.503,3  5.239,7 

P2‐04  ADMINISTRACIÓ  4.934,3  4.687,3 

P2‐05  DIRECCIÓ  2.235,7  2.033,2 

P2‐06  INSTAL  1.264,9  1.167,6 

P2‐07  CORREDOR  3.667,2  1.373,9 

P2‐08  TERRASSA  3.239,1   
P2‐09  DISTRIBUÏDOR P.  2.654,7   
P2‐10  BANY H.  1.475,8   
P2‐11  BANY D.  1.151,7   
P2‐12  BANY A.  1.153,3   
P2‐13  NETEJA 1   
P2‐14  CORREDOR   
P2‐15  CORREDOR  3.686,7  1.486,4 

P2‐16  AULA  5.526,6  6.165,3 

P2‐17  AULA  5.754,9  5.743,1 

P2‐18  AULA  6.033,7  5.826,6 

P2‐19  AULA  5.843,4  6.036,0 

P2‐20  AULA  2.250,3  2.363,2 

P2‐21  ESCALA   
P2‐22  ADMINISTRACIÓ   
P2‐23  ESPAI POLIVALENT  6.357,9  7.104,0 

    9674,6  65097,8  62366,3 

  PLANTA 3   

P3‐01  AULA  5.799,4  7.309,3 

P3‐02  AULA  5.570,5  6.090,3 

P3‐03  AULA  5.151,2  5.302,8 

P3‐04  ADMINISTRACIÓ  2.770,4  2.320,1 

P3‐05  CORREDOR  3.625,4  1.706,1 

P3‐06  DISTRIBUÏDOR P.  2.654,7   
P3‐07  BANY H.  1.261,6   
P3‐08  BANY D.  1.044,5   
P3‐09  BANY A.  1.003,3   
P3‐10  CORREDOR   
P3‐11  CORREDOR  3.120,8  1.503,0 

P3‐12  NETEJA 1   
P3‐13  AULA  5.123,9  6.232,8 

P3‐14  AULA  5.260,1  5.794,9 
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P3‐15  AULA  5.488,6  5.874,8 

P3‐16  AULA  5.335,1  6.087,1 

P3‐16'  AULA  2.069,7  2.387,6 

P3‐17  DIRECCIÓ  1.680,1  1.247,4 

P3‐18  INSTAL.  1.054,9  863,1 

P3‐19  ESPAI POLIVALENT  5.346,8  7.044,6 

P3‐20  ESCALA   

    5964,1  57396,9  59763,9 

  PLANTA 4   

P4‐01  ESCALA 1   
P4‐02  INSTAL.LACIONS   
P4‐03  ASCENSOR   
P4‐04  V.I. 1   
P4‐05  V. ASCENSOR   
P4‐06  DIPÒSIT E  8616  12707,9 

P4‐07  V.I. 4   
P4‐08  ESCALA 2   
P4‐09  EXPOSICIÓ PERMANENT  6950,5  12855 

P4‐10  V.I. 3   
P4‐11  ASCENSORS   
P4‐12  GUARDAROBA   
P4‐13  BANY A.   
P4‐14  DIPÒSIT F  8259  11551 

P4‐15  V.I. 2   

    23825,7  37113,8 

  PLANTA 5   

P5‐01  SALA MAQ.   
P5‐02  INSTAL.   
P5‐03  TERRASSA   

     

CÀRREGUES PARCIALS I MÍNIMES 
 

Els generadors que utilitzin energies convencionals es connectaran hidràulicament en paral∙lel  s’han 
de poder  independitzar entre  sí.  En  casos excepcionals, que  s’hauran de  justificar, els  generadors 
d’aigua refrigerada podran connectar‐se hidràulicament en sèrie. 

Les màquines estan connectades en paral∙lel. 

El  cabal  del  fluid  portador  en  els  generadors  podrà  variar  per  adaptar‐se  a  la  càrrega  tèrmica 
instantània, entre els límits mínims i màxims establerts pel fabricant. 

Compleix   Es  disposa  d’un  dipòsit  acumulador  d’inèrcia,  però  només  en  el  terra  radiant  i  unes 
bombes  circuladores  que  adapten  el  cabal  per  cadascun  dels  circuits  en  tots  els  moments 
determinats. Els circuits de VRV s’adapten a la demanda. 

Quan  s’interrompi el  funcionament d’un generador,  s’haurà d’interrompre  també el  funcionament 
dels equips accessoris directament relacionats amb el mateix, a excepció d’aquells, que per raons de 
seguretat o explotació ho requerissin. 

Compleix. 
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GENERACIÓ DE CALOR 

Per  al  sistema  de  climatització  i  aigua  calenta  per  el  terra  radiant  es  proposa  la  instal∙lació  d'un 
sistema amb recuperació de calor, VRF mitjançant bombes de calor aire‐refrigerant. Per tant no hi 
haurà especificacions concretes i per tant compliran amb els requisits fixats per la normativa europea 
en vigor. 

Compleix   Les màquines  instal∙lades compleixen amb  la normativa europea que es troba en vigor 
actualment. 

FRACCIONAMENT DE POTÈNCIA 

Es disposaran dels generadors necessaris en nombre, potència i tipus adequats, segons el perfil de la 
càrrega tèrmica prevista. 

Les  centrals de producció de  calor equipades  amb  generadors que utilitzin  combustibles  líquids o 
gasosos complirar amb els següents requisits: 

Si la potència útil nominal a instal∙lar és major que 400 kW, s’instal∙laran dos o més generadors. 

Si la potència útil nominal a instal∙lar és igual o menor que 400 kW i la instal∙lació subministra servei 
de calefacció i d’aigua calenta sanitària, es podrà fer servir un únic generador sempre que la potència 
demandada  per  el  servei  d’aigua  calenta  sigui  igual  o major  que  l’escaló  de  potència mínima  del 
generador. 

Es podran adoptar solucions diferents a les establertes en l’apartat 2 de la present IT, sempre que es 
justifiqui tècnicament que la solució proposada és almenys equivalent a l’establert en l’apartat 2b) de 
l’artícle 14 del present reglament. En las reformes, el nombre de calderes pot esta limitat per l’espai 
disponible, cas en el qual, es seleccionaran els equips que millor s'adeqüin a les diferents demandes, 
per exemple, calderes de condensació amb cremadors modulants, etc. 

Queden  exclosos  els  generadors  de  calor  alimentats  per  combustibles  que  provinguin  de 
recuperacions d’efluents,  subproductes o  residus, com  la biomassa, gasos  residuals,  i  la combustió 
dels quals no es vegi afectada per limitacions relatives a l’impacte ambiental. 

Compleix   En  la present  instal∙lació, existiran cinc bombes de calor amb sistema VRF. Una de  les 
màquines de les màquines serà utilitzada per alimentar el terra radiant (aerotèrmia) i la climatització 
de planta 0.  

 

GENERACIÓ DE FRED 

S’indicaran els coeficients EER i COP individual de cadascun dels equips en variar la demanda des del 
màxim fins al límit inferior. 

En aquells casos en què els equips disposin d’etiquetatge energètic, s’indicarà  la classe d’eficiència 
energètica del mateix. 

La temperatura de  l’aigua refrigerada a  la sortida de  les plantes haurà d’ésser mantinguda constant 
en variar la demanda. 

El salt de temperatura serà una funció creixent de la potència del generador, fins al límit establert pel 
fabricant, amb la finalitat d’estalviar potència de bombeig. 

Compleix   En  les dades  tècniques de  la  instal∙lació  s’indiquen  tots els paràmetres  sol∙licitats per 
complir amb el reglament. 

 
  



JUSTIFICACIÓ RITE  ‐  REGLAMENT INSTAL∙LACIONS TÈRMIQUES EDIFICIS  EDIFICI DE L'ESCOLA DE TENERIA 
 

 

Pàgina 65 de 242 
 

4.2.2.‐ JUSTIFICACIÓ IT 1.2.4.2 XARXES DE CANONADES I CONDUCCIONS 

Compleix. 

Totes  les tuberies van protegides mitjançant tubs aïllants ARMAFLEX (o similar) amb els diàmetres 
corresponents per tal de ser adaptats a les canonades dissenyades. 

S’ha elegit els gruixos segons RITE tan per les canonades frigorífiques com per les canonades d’aigua 
del terra radian. 

En tots els punts on  les canonades atravessen forjats, parets, envans  i altres elements constructius, 
es protegiran amb passamurs que impedeixin el contacte entre la conducció i els materials corrosius i 
que permetin la lliure dilatació per canvi de temperatures. 

Les vàlvules d’interrupció són el tipus de bola en tots els seus diàmetres. 

Els  diferents  purgadors  d’aire  del  sistema  de  calefacció,  són  del  tipus  automàtic  i  les  seves 
disposicions al llarg del circuit hidràulic són les que es mostren en els esquemes de concepte adjunts 
a la present memòria en l’apartat de plànols. 

Totes les canonades, vàlvules i accessoris de la instal∙lació compleixen les característiques que marca 
el RITE. 

Es  disposarà  de  juntes  de  dilatació  en  tots  els  punts  on  es  creuien  amb  les  juntes  de  dilatació 
estructural de l’edifici, o quan convingui per traçats rectes i llars, segons el diàmetres de la canonada. 

El pas mitjançat parets o forjats es farà  intercalant pasa canonades  i es sellarà amb material plàstic 
incombustible,  amb  la  resistència  al  foc  que  correspongui  a  l’element  separador  dels  sectors 
d’incendis continu per on atravessi, el més desfavorable. 

Per l’aïllament de les canonades o conductes, tant en el cas de protecció contra la congelació com en 
el  cas de  salt  energètic o  evitar  condensacions  amb  fluids  a diferent  temperatura de  l’ambiental, 
s’utilitzaran materials aïllants, amb caracterísitques i espessos coherents amb les exigències de la IT 
1.2.4.2. i  Taula 1.2.4.2.5. 

 
EFICIÈNCIA ENERGÈTIA DELS MOTORS ELÈCTRICS 
No  aplica    Els  motors  elèctrics  utilizats  en  la  instal∙lació  resten  exclosos  de  l'exigència  de 
rendimient mínim, segons el punt 3 de la instrucció técnica I.T. 1.2.4.2.6. 

4.2.3.‐ JUSTIFICACIÓ IT 1.2.4.3 CONTROL 

GENERALITATS 

Totes  les  instal∙lacions  tèrmiques  estaran  dotades  dels  sistemes  de  control  automàtic  necessaris 
perquè es puguin mantenir en els  locals,  les condicions de disseny previstes, ajustant els consums 
d’energia a les variacions de càrrega tèrmica. 
 
Compleix    La  instal∙lació  tèrmica  projectada  està  dotada  dels  sistemes  de  control  automàtic 
necessaris per a que es puguin mantenir en els recintes les condicions de disseny previstes. 
Disposarem un control Centralitzat amb pantalla des d’on gestionarem tots els aparells interiors, tant 
de climatització com de ventilació.  

CONTROL DE LES CONDICIONS TERMOHIGROMÈTRIQUES 

L’equipament mínim d’aparells de control de  les condicions de  temperatura  i humitat  relativa dels 
recintes, segons les categories descrites en la taula 2.4.2.1, es el següent: 

THM‐C1: 
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Variació de  la  temperatura del  fluid portador  (aigua‐aire) en  funció de  la  temperatura exterior  i/o 
control de la temperatura de l'ambient per zona tèrmica. 

 THM‐C2: 

Com a THM‐C1, més el control de la humitat relativa mitja o la del local més representatiu. 

 THM‐C3: 

Com a THM‐C1, més variació de  la temperatura del fluid portador fred en funció de  la temperatura 
exterior i/o control de la temperatura de l'ambient per zona tèrmica. 

 THM‐C4: 

Com a THM‐C3, més control de la humitat relativa mitja o la del recinte més representatiu. 

 THM‐C5: 

Com a THM‐C3, més control de la humitat relativa en locals. 

Compleix   A continuació es descriuen els sistemes de control emprats per cada conjunt de recintes, 
els quals compleixen la normativa: 

Conjunt de recintes  Sistema de 
control 

EDIFICI DE L'ESCOLA
DE TENERIA  THM‐C1 

 

CONTROL DE LA QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR EN LES INSTAL∙LACIONS DE CLIMATITZACIÓ. 

El control de  la qualitat de  l’aire  interior es pot  realitzar amb un dels mètodes descrits en  la  taula 
2.4.3.2: 

 

Categor
ia  Tipus  Descripció 

IDA‐C1     El sistema funciona continuament 
IDA‐C2  Control manual  El sistema funciona manualment, controlat per un interruptor 
IDA‐C3  Control per temps  El sistema funciona d'acord a un determinat horari 
IDA‐C4  Control per presència  El sistema funciona per una senyal de presència 
IDA‐C5  Control per ocupació  El sistema funciona depenent del nombre de persones presents 

IDA‐C6  Control directe  El sistema està controlat per sensors que mesuren paràmetres de 
qualitat de l'aire interior 

 

Compleix   Per la instal∙lació projectada, s’utilitza el mètode IDA‐C3. 

4.2.4.‐ JUSTIFICACIÓ IT 1.2.4.4 COMPTABILITZACIÓ DE CONSUMS 

Tota instal∙lació tèrmica que doni servei a més d’un usuari, disposarà d’algun sistema que permeti el 
repartiment dels gastos corresponents a cada servei entre els diferents usuaris. El sistema previst, 
instal∙larà  comptadors  per  a  poder  comptabilitzar  l'energia  elèctrica  consumida  per  planta  2  i 
planta 3 respectivament ja que formaran part d'altres entitats públiques.  

En les instal∙lacions tot aire, o de cabal de refrigerant variable, el sistema pel control de consums per 
usuaris serà definit pel projectista o el redactor de  la memoria tècnica en el propi projecte, o en  la 
memòria tècnica de la instal∙lació. 
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Les instal∙lacions tèrmiques de potència tèrmica nominal major que 70 kW, disposaran de dispositius 
que permetin efectuar una mesura i registrar el consum de combustible i energia elèctrica, de forma 
separada. 

Es disposarà de dispositius per la mesura de l’energia tèrmica generada o demandada en centrals de 
potència útil nominal major que 70 kW, en refrigeració o calefacció. Aquest dispositiu es podrà fer 
servir també per modular  la producció d’energia tèrmica en funció de  la demanda. Quan es disposi 
de  servei  d’ACS,  es  disposarà  també  d’un  dispositiu  de  mesura  de  l’energia  del  primari  de  la 
producció i la recirculació.  

Les instal∙lacions tèrmiques de potència útil nominal en refrigeració major de 70 kW, disposaran d’un 
dispositiu que permeti mesurar o registrar el consum d’energia elèctrica de  la central  frigorífica de 
manera  diferenciada  de  la medició  del  consum  d’energia  de  la  resta  d’equips  del  sistema  d’aire 
acondicionat. 

Els  generadors  de  calor  i  fred  de  potència  tèrmica  nominal major  que  70  kW,  disposaran  d’un 
dispositiu que permeti registrar el nombre d’hores de funcionament del generador. 

Les bombes i ventiladors de potència elèctrica del motor major de 20 kW disposaran d’un dispositiu 
que permeti registrar el nombre d’hores de funcionament del generador. 

Compleix   Tenint en compte que  la potència tèrmica nominal de  la  instal∙lació serà superior a 70 
kW,  s’instal∙laran  els  dispositius  necessaris  per  tal  de  poder  efectuar  una  comptabilització  dels 
consums dels diversos equips en  la  instal∙lació d’aigua. No es permet tècnicament comptabilitzar  la 
energia d’un sistema de VRF amb recuperació d’energia. 

4.2.5.‐ JUSTIFICACIÓ IT 1.2.4.5 RECUPERACIÓ D’ENERGIA 

REFREDAMENT GRATUIT PER AIRE EXTERIOR 

No aplica    La  instal∙lació projectada no  serà del  tipus aire‐aire, ni aire‐aigua,  sinó del  tipus aire‐
refrigerante. D’aquesta manera, no li és d’aplicació el present apartat.   No obstant els recuperadors 
entàlpics, permeten recuperació d’energia. 

RECUPERACIÓ DE CALOR DE L’AIRE D’EXTRACCIÓ 

Compleix   La instal∙lació projectada complirà amb els requeriments normatius pel que fa referència 
a recuperació de calor de l’aire d’extracció. 

En els plànols adjunts queden grafiades les ubicacions dels recuperadors entàlpics que s’instal∙laran.  

ESTRATIFICACIÓ 

No aplica   Els  locals que es pretenen climatitzar no són  locals amb molta alçada  i per  tant no hi 
haurà estratificació. 

ZONIFICACIÓ 

Compleix   El disseny de la instal∙lació ha estat realitzat tenint present la zonificació, per a obtenir 
elevat benestar  i estalvi d’energia. Els sistemes s'han dividit en subsistemes, considerant els espaïs 
interiors i la seva orientació, així com el seu ús, ocupació i horari de funcionament. 

4.2.6.‐ JUSTIFICACIÓ IT 1.2.4.6 APROFITAMENT D’ENERGIES RENOVABLES 

Compleix   L'edifici no disposa d'ACS.   
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4.2.7.‐  JUSTIFICACIÓ  IT  1.2.4.7  LIMITACIÓ  DE  LA  UTILITZACIÓ  DE  L'ENERGIA 
CONVENCIONAL 

LÍMITACIÓ  DE  LA  UTILITZACIÓ  D’ENERGIA  CONVENCIONAL  PER  LA  PRODUCCIÓ  DE 
CALEFACCIÓ 

Compleix    El  sistema  de  calefacció  emprat  no  és  un  sistema  centralitzat  que  utilitzi  l’energia 
elèctrica per “l’Efecte Joule”. 

LOCALS SENSE CLIMATITZACIÓ 

Compleix   No s’ha climatitzat cap dels recintes no habitables inclosos al projecte. 

ACCIÓ SIMULTÀNIA DE FLUIDS AMB TEMPERATURA OPOSADA  

Compleix   No es  realitzen processos  successius de  refredament  i escalfament, ni es produeix  la 
interacció de dos fluids amb temperatura d’efectes oposats. Pot ésser que en alguns moments, en els 
arxius  de  Planta  0,  sigui  imperatiu  el manteniment    de  la  humitat  relativa  dins  d'intervals molt 
estrets.  

LIMITACIÓ DEL CONSUM DE COMBUSTIBLES SÒLIDS D’ORIGEN FÒSSIL 

Compleix   No es contempla al projecte  l’utilització de cap combustible sòlid d’origen fòssil en  les 
instal∙lacions tèrmiques. 

4.3.‐ EXIGÈNCIA DE SEGURETAT 

4.3.1.‐ JUSTIFICACIÓ IT 1.3.4.1 GENERACIÓ DE CALOR I FRED 

CONDICIONS GENERALS 

1. Els  generadors  de  calor  que  utilitzen  combustibles  gasosos,  tindran  la  certificació  de 
conformitat segons l’establert en el RD 1428/1992, de 27 de novembre. 
No aplica   La present instal∙lació no disposa de generadors de calor que utilitzen combustibles 
gasosos. 
2. Els  generadors  de  calor  estaran  equipats  amb  un  interruptor  de  flux,  exceptuant  que  el 
fabricant especifiqui que no es requereix circulació mínima. 
El propi equip disposa d’interruptor de flux. 
3. Els generadors de calor amb combustibles que no siguin gasos disposaran de: 
a) Un dispositiu d'interrupció de funcionament del cremador en cas de retrocés dels productes 
de la combustió. 
b) Un  dispositiu  d’interrupció  del  funcionament  del  cremador  que  impedeixi  que  s’arribin  a 
temperatures majors que les de disseny, que serà de rearmament manual. 
 
No aplica  
4. Els generadors que usin biocombustible sòlid… 
No aplica  
5. Els generadors de calor per radiació, aparells de generació d’aire calent i equips d’absorció de 
flama directa,  així  com qualsevol  altre  generador que usi  combustibles  gasosos, han de  complir 
amb  la  reglamentació prevista en el RD 1428/1992. L’evacuació dels productes de combustió  i  la 
ventilació dels locals on s’instal∙lin aquests equips complirà amb els requsits de la reglamentació de 
seguretat indutrial vigent. 
Compleix   Es compleix amb els requeriments marcats per la normativa. 
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6. La  instal∙lació  en  espais  habitables  de  generadors  de  calor  oberts  per  la  calefacció  o 
preparació d’ACS, només es podrà realitzar si es compleix la reglamentació de seguretat Industrial 
vigent.  
No aplica  
7. En espais destinats a magatzems, tallers, naus insdustrials o altres recintes especials, podran 
ser  utilitzats  els  equips  de  generació  de  calor  oberts,  o  que  que  verteixin  els  productes  de  la 
combustió al local a calefactar sempre que es justifiqui que la qualitat de l’aire del recinte no es veu 
afectat negativament, indicant‐se les mesures de seguretat adptades per a tal finalitat. 
No aplica  
8. Els  generadors  d’aigua  refrigerada  tindran,  a  la  sortida  de  cada  evaporador,  un  presostat 
diferencial o un interruptor de flux enclavat elèctricament amb l’arrancador del compressor. 
No aplica 

SALA DE MÀQUINES 

La  sala  d'instal∙lacions  on  s'hi  dipositaran  els  elements  que  conformen  la  instal∙lació  no  es 
considera sala de màquines ja que no hi ha potència instal∙lada dins del recinte.  

XEMENEIES 

No aplica   Tenint en compte que la instal∙lació de climatització funcionen amb bombes de calor 
i per tant, no hi ha cap tipus de combustió de cap combustible de cap classe, no serà necessari 
projectar una xemeneia que compleixi la normativa i sigui l’encarregada d’evacuar els fums de la 
combustió. 

EMMAGATZEMATGE DE BIOCOMBUSTIBLES SÒLIDS 

No aplica   En  la present  instal∙lació no s’ha seleccionat cap productor de calor que utilitzi cap 
biocombustible. 

SALA DE MÀQUINES 

La sala d'instal∙lacions on s'hi dipositaran els elements que conformen la instal∙lació no es considera 
sala de màquines ja que no hi ha potència instal∙lada dins del recinte.  

XEMENEIES 

No aplica   Tenint en compte que  la  instal∙lació de climatització funcionen amb bombes de calor  i 
per  tant,  no  hi  ha  cap  tipus  de  combustió  de  cap  combustible  de  cap  classe,  no  serà  necessari 
projectar una  xemeneia que  compleixi  la normativa  i  sigui  l’encarregada d’evacuar els  fums de  la 
combustió. 

EMMAGATZEMATGE DE BIOCOMBUSTIBLES SÒLIDS 

No  aplica    En  la  present  instal∙lació  no  s’ha  seleccionat  cap  productor  de  calor  que  utilitzi  cap 
biocombustible. 
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4.3.2.‐ JUSTIFICACIÓ IT 1.3.4.2 XARXES DE CANONADES I CONDUCTES 

GENERALITATS 

1. Pel  disseny  i  col∙locació  dels  suports  de  les  canonades,  s’utilitzaran  les  instruccions  del 
fabricant  considerant  el  material  utilitzat,  el  seu  diàmetre  i  la  col∙locació  (aèria  o  enterrada, 
horitzontal o vertical). 
2. Les connexions entre canonades i equips acciones per un motor de potència major que 3 kW, 
s’efectuaran mitjançant elements flexibles. 
3. Els circuits hidràulics de diferents edificis connectats a una mateixa central tèrmica, estaran 
hidràulicament separats del circuit principal mitjançant intercanviadors de calor. 
 
Compleix   En  la present  instal∙lació es compleix amb els requeriments anteriorment citats pel 
que fa referència a la xarxa de canonades i conductes. 

ALIMENTACIÓ 

1. L’alimentació dels circuits es  realitzarà mitjançant un dispositiu que  servirà per  reposar  les 
pèrdues d’aigua. El dispositiu, anomenat desconnectador, serà capaç d’evitar el  reflux d’aigua de 
forma segura en cas de caiguda de la pressió de la xarxa pública, creant una discontinuïtat entre el 
circuit i la mateixa xarxa pública. 
Abans d’aquest dispositiu es disposarà d’una vàlvula de  tall, un  filtre  i un  comptador  (en  l’ordre 
indicat).  L’omplerta  serà manual  i  s’instal∙larà  també un pressòstat que actuï d’alarma  i aturi els 
equips. 
En  el  tram  que  connecta  els  circuits  tancats  al  dispositiu  d’alimentació  s’instal∙larà  una  vàlvula 
automàtica d’alleujament que tindrà un diàmetre mínim DN20 i estarà tarada a una pressió igual a 
la màxima de servei en el punt de connexió (+0,2‐0,3 bar), sempre menor a la pressió de prova. 
S’exceptuen  d’aquestes  exigències  les  calderes  mixtes  fins  a  70  kW,  les  quals  disposaran  del 
corresponent marcatge CE. 

 
Compleix    En  la  present  instal∙lació  s’instal∙larà  un  dispositiu  que  serveixi  per  reposar  les 
pèrdues d’aigua i compleixi amb tots els requeriments anteriorment citats. 

 
a) El diàmetre mínim de  les connexions en funció de  la potència útil nominal de  la  instal∙lació 

s’escollirà segons la taula següent: 

Potència tèrmica nominal 
(kW) 

Calor Fred 
DN 
(mm)

DN 
(mm)

P ≤ 70  15  20 
70 < P ≤ 150  20  25 
150 < P ≤ 400  25  32 
400 < P  32  40 

BUIDAT I PURGA 

1. Totes  les xarxes de canonades han de dissenyar‐se de  tal manera que es puguin buidar de 
forma parcial o total. 
Compleix   Les xarxes de canonades de la present instal∙lació s’han dissenyat de tal manera que 
es pugui complir amb el citat requeriment. 
2. Els  buidats  parcials  es  faran  en  els  punts  adequats  del  circuit  a  través  d’un  element  que 
tindrà un diàmetre mínim nominal de 20 mm. 
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Compleix    En  els  plànols  adjunts  al  present  document  s’indica  en  quin  punt  s’efecturarà  el 
buidat parcial de la instal∙lació.  
3. El buidat  total es  farà pel punt accessible més baix de  la  instal∙lació a  través d’una vàlvula 
diàmetre mínim de  la qual, que va en  funció a  la potència  tèrmica del circuit s’indica en  la  taula 
següent: 

Potència tèrmica nominal
(kW) 

Calor  Fred 
DN 
(mm) 

DN 
(mm) 

P ≤ 70 20  25 
70 < P ≤ 150 25  32 
150 < P ≤ 400 32  40 

400 < P 40  50 
 

Compleix   En els plànols adjunts al present document s’indica en quin punt s’efecturarà 
el buidat total de la instal∙lació.  

4. La connexió entre la vàlvula de buidat i el desaigua es farà de forma que el pas d’aigua resulti 
visible. Les vàlvules es protegiran contra maniobres accidentals. 
Compleix   En la present instal∙lació es disposarà dels elements citats. 

5. El buidat d’aigua amb additius perillosos per  la salut es  farà en un dipòsit de  recollida per 
permetre  el  seu  tractament  posterior  abans  de  l’abocament  a  la  xarxa  de  clavegueram 
pública. 
No aplica   En la present intal∙lació no està previst que s’hagin de fer abocaments d’aigua 
amb additius perillosos. 

6. Els  punts  alts  del  circuit  estaran  provistos  d’un  dispositiu  de  purga  d’aire,  manual  o 
automàtic. El diàmetre nominal del purgador no serà menor que 15 mm. 
Compleix   En la present instal∙lació es disposarà  de purgadors d’aire. 

 
1. Els circuits tancats d’aigua o solucions aquoses estaran equipats amb un dispositiu d’expansió 
de tipus tancat, que permeti absorbir, sense provocar esforços mecànics, el volum de dilatació del 
fluid. 
Compleix    Es  disposarà  d’un  vas  d’expansió  que  serà  l’encarregat  d’absorbir  el  volum  de 
dilatació.  
S’instal∙larà un únic vas d'expansió per a la totalitat del circuit del terra radiant.  
2. És  vàlid  dissenyar  i  dimensionar  els  sistemes  d’expansió  seguint  els  criteris  recollits  en  el 
capítol 9 de la norma UNE 100155. 
Compleix. En  l’apartat de  càlculs de  la present memòria es pot observar els  criteris que  s’han 
seguit per tal de dimensionar els equips els quals corresponen a la UNE 100155. 

CIRCUITS TANCATS 

1. Els circuits tancats amb fluids calents disposaran, a més de la vàlvula d’alleujament, d’una o 
més vàlvules de seguretat. EL valor de la pressió de taratge, major que la pressió màxima d’exercici 
en  el  punt  de  la  instal∙lació  i menor  a  la  pressió  de  prova,  vindrà  determinat  per  la  normativa 
específica del producte, o en el seu defecte, per la reglamentació equips i aparells a pressió. La seva 
descàrrega serà conduida a un lloc segur i serà visible. 
2. En cas dels generadors de calor, la vàlvula de seguretat estarà dimensionada pel fabricant del 
generador. 
3. Les  vàlvules de  seguretat hauran de  tenir un dispositiu d’accionament manual per proves 
que, quan sigui accionat, no es modifiqui el taratge de les mateixes. 
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4. Són  vàlids els  criteris de disseny dels dispositius de  seguretat  indicats en  l’apartat 7 de  la 
norma UNE 100155. 
5. Es disposarà d’un dispositiu de  seguretat que  impedeixi  la posada  en  funcionament de  la 
instal∙lació si el sistema no té pressió d’exercici de projecte o memòria tècnica 
Compleix   En  la present  instal∙lació es disposarà de  vàlvules d’alleujament  repartides per  la 
instal∙lació,  tal  i com es mostra en els plànols adjunts a  la present memòria. Aquestes vàlvules 
compliran escrupolosament amb els requeriments marcats per normativa. 
 

DILATACIÓ 

1. Les variacions de longitud a les que estan sotmeses les canonades degut a la seva variació de 
temperatura del  fluid que conté s’han de compensar amb  la  finalitat d’evitar  trencaments en els 
punts més dèbils. 
2. En les sales de màquines es poden aprofitar els freqüents canvis de direcció, amb corbes de 
radi gran, perquè  la xarxa de canonades tingui  la suficient flexibilitat  i pugui suportar els esforços 
als que està sotmès. 
3. En  les  esteses  de  gran  longitud,  tant  horitzontals  com  verticals,  els  esforços  sobre  les 
canonades s’absorbiran per mitjà de compensadors de dilatació i canvis de direcció. 
4. Els elements de dilatació es poden dissenyar i calcular segons la norma UNE 100156. 
5. Per  les canonades de materials plàstics  són vàlids els criteris  indicats en els codis de bona 
pràctica emesos per el CTN 53 d’AENOR. 
Compleix    La  execució  de  les  canonades  que  composen  la  instal∙lació  objecte  de  la  present 
memòria compliran estricaments els criteris citats per tal d’assegurar una correcta dilatació de les 
canonades i evitar problemes de la instal∙lació per que fa referència a aquest aspecte. 

COP D’ARIET 

1. Per evitar els cops d’ariet produits pel tancament brusc d’una vàlvula, a partir de DN 100 les 
vàlvules papallona portaran desmultiplicador. 
2. En els diàmetres majors de DN32 es prohibeix l’ús de vàlvules de retenció de simple clapeta. 
3. En diàmetres majors que DN32  i fins a DN150 es podran usar vàlvules de retenció de disc o 
de disc partir, amb molla de retorn. 
4. En els diàmetres majors que DN 150  les vàlvules de  retenció  seran de disc o motoritzades 
amb temps d’actuació ajustable. 
Compleix   Totes les vàlvules de la instal∙lació compleixen el criteri d’evitar efectes produits pels 
canvis de pressió com a conseqüència d’efectuar tancaments bruscos de les claus de pas. 
 

FILTRACIÓ 

1. Cada circuit hidràulic es protegirà mitjançant un filtre amb una llum de 1 mm, com a màxim, i 
es dimensionaran amb una velocitat de pas, a filtre net, menor o igual que la velocitat del fluid en 
les canonades contígües. 
2. Les  vàlvules  automàtiques  de  diàmetre  nominal major  que  DN  15,  comptadors  i  aparells 
similars es protegiran amb filtres de 0,25 mm de llum, com a màxim. 
3. Els elements filtrants es deixaran permanentment en la seva ubicació. 
Compleix    Tots  els  circuits  hidràulics  disposaran  d’un  filtre  que  complirà  amb  les 
característiques  citades.  La  ubicació  dels mateixos  es  pot  observar  en  els  plànols  adjunts  a  la 
present memòria. 
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 CANONADES DE CIRCUITS FRIGORÍFICS 

1. Pel disseny  i dimensionament de  les  canonades dels  circuits  frigorífics es  complirà  amb  la 
normativa vigent. 
 
Compleix    Amb totes les especificacions marcades per a les canonades de circuits refrigerats.  

CONDUCTES D’AIRE 

1. Els  conductes  hauran  de  complir  en materials  i  fabricació  les  normes UNE‐EN  12237  per 
conductes metàl∙lics, i UNE‐EN 13403 per conductes no metàl∙lics. 
2. El  revestiment  interior  dels  conductes  ha  de  resistir  l’acció  agressiva  dels  productes  de 
desinfecció, i la seva superfície interior ha de tenir una resistència mecànica que permeti soportar 
els esforços als quals estarà  sotmesa durant  les operacions de neteja mecànica que estableix  la 
norma UNE 100012 sobre higienització de sistemes de climatització. 
3. La  velocitat  i  pressió  màximes  admeses  en  els  conductes  ha  de  ser  les  que  estiguin 
determinades pel tipus de construcció, segons les normes UNE‐EN 12237 per conductes metàl∙lics i 
UNE‐EN 13403 per a conductes de materials aïllants. 
4. Per  als  disseny  dels  suports  dels  conductes  s’han  de  seguir  les  instruccions  que  dicti  el 
fabricant, en funció del material utilitzat, les seves dimensions i col∙locació. 
Compleix   El càlcul  i el dimensionament de  la xarxa de conductes de  la  instal∙lació, així com 
elements  complementaris  (plènums,  connexió  d'unitats  terminals,  passadissos,  tractament 
d'aigua, unitats terminals), s’han realitzant complint estrictament la normativa citada. 

TRACTAMENT DE L’AIGUA 

Amb la finalitat de prevenir els fenòmens de corrosió i incrustació calcària en les instal∙lacions, són 
vàlvis els criteris indicats a les normes prEN 12502, part 3, i UNE 112076, així com les indicades pels 
fabricants dels equips. 
Compleix. 

UNITATS TERMINALS 

Totes les unitats terminals  d’aigua tindran vàlvules de tancament en la entrada i la sortida del fluid 
portador, així com un dispositiu manual o automàtic per poder modificar les aportacions tèrmiques, 
una de les vàlvules serà específicament destinada a l’equilibrat del sistema. 
Compleix   Totes les unitats terminals de la instal∙lació compliran amb els citats requeriments. 

4.3.3.‐ JUSTIFICACIÓ IT 1.3.4.3 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Es  complirà  la  normativa  vigent  sobre  les  condicions  de  protecció  contra  incendis  que  sigui 
aplicable en la instal∙lació tèrmica. 
Compleix   Per les característiques i ús de l’edifici en el qual s’ubica la instal∙lació, es compliran 
els  criteris  marcats  els  CTE‐DB  SI.  Aquests  criteris  seran  justificats  en  l’apartat  d’incendis 
corresponent. 

4.3.4.‐ JUSTIFICACIÓ IT 1.3.4.4 SEGURETAT D’UTILITZACIÓ 

SUPERFÍCIES CALENTES 

1. Cap  superfície  amb  la  qual  hi  hagi  la  possibilitat  de  contacte  accidental,  llevat  de  les 
superfícies dels emissors de calor, pot tenir una superfície superior a 60ºC. 
2. Les superfícies calentes de les unitats terminals que siguin accessibles a l’usuari han de tenir 
una temperatura inferior a 80ºC o estar adequadament protegides contra contactes accidentals. 
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Compleix   No existirà cap superfície amb la qual hi hagi possibilitat de contacte accidental que 
superi la temperatura de 60 ºC. Es prendran les mesures necessàries per garantir el citat apartat. 
La temperatura de impulsió és de 45ºC. 
 

PARTS MÒBILS 

El material aïllant en canonades, conductes o equips mai pot interferir amb parts mòbils dels seus 
components. 
Compleix. 

ACCESSIBILITAT 

1. Els equips i aparells han d’estar situats de manera que es faciliti la seva neteja, manteniment 
i reparació. 
2. Els  elements  de mesura,  control,  protecció  i maniobra  s’han  d’instal∙lar  en  llocs  visibles  i 
fàcilment accessibles. 
3. Pels  equips  o  aparells  que  hagin  de  quedar  ocults  s’ha  de  preveure  un  accés  fàcil.  En  els 
falsos sostres s’ha de preveure accessos adequats a prop de  l’aparell que puguin ser oberts sense 
necessitat  de  recórrer  a  eines.  La  situació  exacta  d’aquests  elements  d’accés  i  dels  mateixos 
aparells ha de quedar reflectida en els plànols finals de la instal∙lació. 
4. Els edificis multiusuaris amb instal∙lacions tèrmiques ubicades a l’interior dels seus locals han 
de disposar de xemeneies de ventilació verticals accessibles, des dels locals de cada usuari fins a la 
coberta,  de  dimensions  suficients  per  contenir  les  conduccions  corresponents  (xemeneies, 
canonades de refrigerant, conductes de ventilació, etc). 
5. En  edificis de nova  construcció,  les unitats  exteriors dels  equips  autònoms de  refrigeració 
situades a  la  façana s’han d’integrar a  la mateixa  façana de manera que quedin ocultes a  la vista 
exterior. 
6. Les  canonades  s’han  d’instal∙lar  en  llocs  que  permetin  accedir  a  les  canonades  i  als  seus 
accessoris, a més de facilitar el muntatge de l’aïllament tèrmic, en el seu recorregut, excepte quan 
vagin encastades. 
7. Per  locals destinats a  l’emplaçament d’unitats de  tractament d’aire  són vàlids els  requisits 
d’espai indicats en l’EN 13779, annex A, capítol A 13, apartat A 13.2. 
Compleix   Tots els elements que composen la present instal∙lació, seran accessibles en tots els 
seus punts per tal de poder efectuar un correcte manteniment de les mateixes. 
 

SENYALITZACIÓ 

1. A  les  sales  de màquines  s’hi  ha  de  col∙locar  un  plànol  amb  l’esquema  de  principi  de  la 
instal∙lació, emmarcat en una quadre de protecció. 
2. Totes  les  instruccions  de  seguretat, maneig  i maniobra  i  de  funcionament,  segons  el  que 
figuri en el manual d’ús i manteniment, han d’estar situades en un lloc visible, a la sala de màquines 
i als locals tècnics. 
3. Les conduccions de les instal∙lacions s’hande senyalitzar d’acord amb la UNE 100100. 
Compleix   Es col∙locaran en un lloc visible dins de la sala de màquines el plànol amb l’esquema 
de principi i les instruccions dels elements instal∙lats. 

MESURAMENT 

1. Totes  les  instal∙lacions tèrmiques han de disposar de  la  instrumentació de mesura suficient 
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per  a  la  supervisió  de  totes  les magnituds  i  valors  dels  paràmetres  que  intervenen  de  forma 
fonamental en el seu funcionament. 
2. Els aparells de mesura  s’han de  situar en  llocs visibles  i  fàcilment accessibles per  fer‐ne  la 
lectura  i el manteniment. La mida de  les escales ha de ser  la suficient perquè es pugui efectuar  la 
lectura sense esforç. 
3. Abans  i després de  cada procés que porti  implícita  la  variació d’una magnitud  física hi ha 
d’haver  la  possibilitat  de  fer‐ne  el  mesurament,  situant  instruments  permanents,  de  lectura 
contínua, o mitjançant instruments portàtils. La lectura també es pot efectuar aprofitant els senyals 
dels instruments de control. 
4. En el cas de mesura de temperatura en circuits d’aigua, el sensor ha de penetrar l’interior de 
la canonada o equip a través d’una beina, que ha de contenir una substància conductora de calor. 
No es permet lús permanent de termòmetres o sondes de contacte. 
5. La  pressió  en  circuits  d’aigua  s’ha  de mesurar  amb manòmetres  equipats  amb  dispositius 
d’amortiment de les oscil∙lacions de l’agulla indicadora. 
6. En  instal∙lacions  de  potència  tèrmica  nominal  superior  a  70  kW,  l’equipament  mínim 
d’aparells de mesurament serà el següent: 
a. Col∙lector d’impulsió i retorn del fluid portador: un termòmetre 
b. Vasos d’expansió: un manòmetre 
c. Circuits  secundaris de  canonades d’un  fluid portador: un  termòmetre en el  retorn, un per 
cada circuit. 
d. Bombes:  un  manòmetre  per  a  la  lectura  de  la  diferència  de  pressió  entre  aspiració  i 
descàrrega, un per cada bomba. 
e. Xemeneies: un piròmetre o un piròstat amb escala indicadora. 
f. Bescanviadors de calor: termòmetres  i manòmetres a  l’entrada  i sortida dels fluids, excepte 
quan es tracti d’agents frigorígens. 
g. Bateries  aigua‐aire:  un  termòmetre  a  l’entrada  i  un  altre  a  la  sortida  del  circuit  del  fluid 
primari i preses per a la lectura de les magnitut relatives a l’aire, abans i després de la bateria. 
h. Recuperadors  de  calor  aire‐aire:  preses  per  a  la  lectura  de  les magnitud  físiques  dels  dos 
corrents d’aire. 
i. Unitats de tractament d’aire: mesura permanent de  les temperatures de  l’aire en  impulsió, 
retorn i presa d’aire exterior. 
Compleix    Per  tal  de  poder  efectuar  les  correctes  mesures  de  tots  els  paràmetres  que 
condicionen  la  instal∙lació  tèrmica,  s’instal∙laran  tots  els  elements  citats  en  cadascun  dels 
aparells. La seva ubicació queda grafiada en els plànols adjunts a la present memòria. 
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5.‐ SALES DE MÀQUINES  

5.1.‐ JUSTIFICACIÓ DE LA IT 1.3.4.1.2 SALES DE MÀQUINES 

5.1.1.‐ ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Es considera sala de màquines el local tècnic on s’ubiquen els equips de producció de fred o calor i 
altres equips auxiliars i accessoris de la instal∙lació tèrmica amb una potència superior a 70 kW. Els 
locals annexos a la sala de màquines que es comuniquin amb la resta de l’edifici o amb l’exterior a 
través de la mateixa sala es consideren part d’aquesta. 
Així doncs, segons es mostra en els plànols adjunts, la sala per a les instal∙lacions es troba en un 
dels  locals de  l’edifici existent  (Planta 4)  i és  l’espai en els qual  s’ubicaran part   dels elements 
corresponents  a  les  instal∙lacions  tèrmiques,  com  són  les màquines  d'aerotèrmia,  els  dipòsits 
acumuladors, vasos d’expansió… 
Les màquines exteriors aniran situades a la terrassa de Planta 5. 
Així doncs, la sala per a les instal∙lacions NO es considerarà sala de màquines segons el RITE i NO 
haurà de complir les exigències requerides pel citat reglament. 
 

5.1.2.‐ CARACTERÍSITIQUES COMUNES DELS LOCALS DESTINATS A SALA DE MÀQUINES 

Els locals que tinguin consideració de sala de màquines, hauran de complir: 
 Les  prescripcions  establertes  al DB‐SI‐1  del  Codi  Tècnic  de  l’Edificació  (vegeu  la memòria 
corresponent de  la justificació de les instal∙lacions de protecció contra incendis, annexa al present 
document.). 
 Les prescripcions establertes a continuació: 
a) No es podrà practicar l’accés normal a la sala de màquines a través d’una obertura situada a 
terra o al sostre. 

NO APLICA 
b) Les portes han de tenir una permeabilitat no superior a 1 I/(s∙m2) sota una pressió diferencial 
de 100 Pa, exceptuant les portes que tenen accés directe a l’exterior. 

NO APLICA 
c) Les dimensions de la porta d’accés seran les suficients per permetre el moviment sense risc o 
dany dels equips que hagin de ser reparats fora de la sala de màquines. 

NO APLICA 
d) Les portes hauran d’estar proveïdes d’un pany amb  fàcil obertura des de  l’interior, encara 
que aquestes hagin estat tancades des de l’exterior. 

NO APLICA 
e) A l’exterior de la porta es col∙locarà un cartell amb la inscripció: “Sala de màquines. Prohibida 
l’entrada a tota persona aliena al servei”. 

NO APLICA 
f) No es permetrà cap punt de ventilació que comuniqui amb altres locals tancats. 

NO APLICA 
g) Els elements de tancament de la sala no permetran filtracions d’humitat. 

NO APLICA 
h) La  sala  disposarà  d’un  eficaç  sistema  de  desguàs  per  gravetat  o,  en  cas  necessari,  per 
bombeig. 

NO APLICA 
i) El  quadre  de  protecció  i  comandament  dels  equips  instal∙lats  en  la  sala  o,  com  a mínim, 
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l’interruptor general, estarà situat a les proximitats de la porta principal d’accés. Aquest interruptor 
no podrà tallar l’alimentació al sistema de ventilació de la sala. 

NO APLICA 
j) L’interruptor  del  sistema  de  ventilació  forçada  de  la  sala,  en  cas  que  existeixi,  també 
s’ubicarà en les proximitats de la porta principal d’accés. 

NO APLICA 
k) El nivell d’il∙luminació mig en  servei de  la  sala de màquines  serà  suficient per  realitzar  les 
feines de conducció i inspecció, com a mínim, de 200 lux, amb una uniformitat mitja de 0,5. 

NO APLICA 
l) No  es  podrà  utilitzar  per  altres  finalitats,  ni  es  podrà  realitzar  en  ells  feines  alienes  a  les 
pròpies de la instal∙lació. 

NO APLICA 
m) Els motors  i  les seves transmissions hauran d’estar suficientment protegits contra accidents 
fortuït del personal. 

NO APLICA 
n) Entre la maquinària i els elements que delimiten la sala de màquines, s’hauran de deixar els 
passos  i accessos  lliures per permetre el moviment d’equips, o de part d’ells, des de  la sala fins a 
l’exterior i a la inversa. 

NO APLICA 
o) La connexió entre generadors de calor i xemeneies ha de ser perfectament accessible. 

NO APLICA 
p) En  l’interior  de  la  sala  de  màquines  hi  figurarà,  visibles  i  degudament  protegides,  les 
indicacions següents: 
I. Instruccions per efectuar una aturada de la instal∙lació en cas que sigui necessari, amb senyal 
d’alarma d’urgència i dispositiu de tall ràpid. 

II. Nom, direcció i número de telèfon de la persona o entitat encarregada del manteniment de 
la instal∙lació. 

III. Direcció i número de telèfon del servei de bombers més pròxim, i del responsable de l’edifici. 
IV. Indicació dels punts d’extinció i extintors més propers. 
V. Plànol amb l’esquema de principi de la instal∙lació. 
NO APLICA 

5.1.3.‐ SALES DE MÀQUINES AMB GENERADORS DE CALOR A GAS 

NO APLICA 

5.1.4.‐ SALES DE MÀQUINES DE RISC ALT 

Les  instal∙lacions  que  requereixin  de  sala  de màquines  de  risc  alt  són  aquelles  que  compleixen 
alguna de les condicions següents: 
a) Les realitzades en edificis institucionals o de pública concurrència; 
b) Les que treballin amb aigua a una temperatura superior a 110ºC. 
A més dels requisits  ja citats en  l’apartat anterior, en  les sales de màquines de risc alt, el quadre 
elèctric  de  protecció  i  comandament  dels  equips  instal∙lats  a  la  sala  o,  almenys,  l’interruptor 
general i l’interruptor del sistema de ventilació han de situar‐se a fora de la mateixa i pròxims a la 
porta d’accés. 
NO APLICA 
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5.1.5.‐ EQUIPS AUTÒNOMS DE GENERACIÓ DE CALOR 

NO APLICA 

5.1.6.‐ DIMENSIONS DE LES SALES DE MÀQUINES 

1. Les instal∙lacions tèrmiques hauran de ser perfectament accessibles en totes les seves parts, 
de  manera  que  es  puguin  realitzar  adequadament  i  sense  perill,  totes  les  operacions  de 
manteniment, vigilància i conducció. 

NO APLICA 
2. L’alçada mínima de  la sala serà de 2,50m; respectant‐se una alçada  lliure de canalitzacions  i 
obstacles sobre la caldera de 0,50m. 

NO APLICA 
3. Els espais mínims  lliures que s’han de deixar al voltant dels generadors de calor, segons el 
tipus de caldera, seran els que vinguin marcats a continuació o els valors indicats pel fabricant: 

NO APLICA 
 

5.1.7.‐ VENTILACIÓ DE LES SALES DE MÀQUINES 

GENERALITATS 

a) Tota sala de màquines tancada ha de disposar de mitjans suficients de ventilació. 
b) El  sistema  de    ventilació  podrà  ser  de  tipus:  natural  directa  per  orificis,  per  conductes  o 
forçada. 
c) Es recomana optar per una ventilació natural per orificis. 
d) En  qualsevol  cas  s’intentarà  aconseguir,  sempre  que  es  pugui,  una  ventilació  creuada 
col∙locant obertures sobre parets oposades de la sala i en les proximitats del sostre i del terra. 
e) Els orificis de ventilació, tan directa com forçada, distaran almenys 50cm de qualsevol forat 
practicable o reixetes de ventilació d’altres  locals diferents a  les sales de màquines. Les obertures 
estaran protegides per evitar la entrada de cossos estranys i que no puguin ser obstruïts o inundats. 

NO APLICA 
 

VENTILACIÓ NATURAL DIRECTA PER ORIFICIS 

a) La ventilació natural directa a l’exterior es pot realitzar, per les sales contigües a zones a l’aire 
lliure, mitjançant unes obertures d’àrea lliure mínima de 5 cm2/kW de potència tèrmica nominal. 
Compleix   Segons el requeriment anterior,  l’obertura per  la ventilació de  la sala de màquines 
objecte de la present memòria, hauria de tenir les següents dimensions: 
Potència instal∙lada: 
 
En el nostre cas, serà necessària una obertura de 420 cm2 per tal de poder  justificar  la ventilació 
natural  directa  de  les  instal∙lacions.  Actualment  ja  es  disposa  d’unes  obertures  connectades 
directament amb  l’exterior. S’instal∙laran dues  reixes de 15x15  cm que  connectaran directament 
amb façana. Aquestes dues reixes representaran una superfície de ventilació de:  

S=2x15x15=450cm2>420cm2 
La superfície de ventilació és superior a la requerida, per tant es compleix amb el requeriment. 
b) Es  recomana practicar més d’una obertura  i  col∙locar‐les  en diverses  façanes  i  a diferents 
alçades de manera que es creïn corrents d’aire que afavoreixin l’escombratge de la sala. 

NO APLICA 
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c) Per  combustibles  gasosos  l’orifici per  l’entrada de  l’aire es  situarà obligatòriament  amb  la 
seva part superior a menys de 50cm de terra; la ventilació es complementarà amb un orifici, amb el 
seu costat  inferior a menys de 30 cm del  sostre, aquest últim de  superfície 10xA  (cm2)  sent A  la 
superfície de la sala de màquines de m2. 

NO APLICA 

5.1.8.‐ MESURES ESPECÍFIQUES PER EDIFICACIONS EXISTENTS 

Per les sales de màquines en edificis existents es consideraran vàlids els mateixos criteris detallats en 
els apartats anteriors, encara que es podran admetre les següents excepcions: 

DIMENSIONS: 

Les dimensions indicades en l’apartat IT 1.3.4.1.2.2. i IT 1.3.4.1.2.3. podran modificar‐se de manera 
justificada, sempre que es garanteixi el manteniment dels equips instal∙lats, en el cas concret de les 
calderes,  caldrà  adjuntar  la  documentació  aportada  per  el  fabricant  de  les mateixes  en  el  qual 
queda detallat aquest aspecte de d’espais lliures mínims a deixar al voltant de les calderes. 
NO APLICA 

PATIS DE VENTILACIÓ: 

En  edificis  ja  construïts,  aquest  pati  podrà  tenir  una  superfície mínima  en  planta  de  3m2  i  la 
dimensió del costat menor serà de, com a mínim 1m. 
NO APLICA 
 

5.2.‐ JUSTIFICACIÓ DE LA IT 1.3.4.1.3 XEMENEIES 

No aplica  
 

5.3.‐ JUSTIFICACIÓ DE LA IT 1.3.4.1.4 EMMAGATZEMATGE DE BIOCOMBUSTIBLES 
SÒLIDS 

No aplica  
 

5.4.‐ JUSTIFICACIÓ DE LA IT 2, IT 3 I IT 4 

En la instal∙lació objecte de la present memòria es donarà compliment a la IT 2 de MONTATGE, la 
IT 3 de MANTENIMENT I ÚS i la IT 4 de INSPECCIÓ del RD 1027/2007 del RITE. 
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6.‐ MESURES D'ESTALVI ENERGÈTIC 

En aquest apartat es pretén mostrar algunes de les consideracions mediambientals que s’han tingut 
en compte en el projecte.  
La  sensibilització  que  va  adquirint  la  societat  respecte  aquest  tema motiva  als  enginyers  a  poder 
actuar per a disminuir l’impacte de diversos factors mediambientals. 
 

6.1.‐ DIMENSIONAMENT DEL SISTEMA 

En  tractar‐se d’un espai públic, es difícil estimar els horaris de  funcionament de  la  instal∙lació. Per 
aquest motiu, s’ha dimensionat la instal∙lació considerant el consum horari màxim. 

La  instal∙lació  es  composar  d'un  sistema  de  recuperació  de  calor  mitjançant  màquines  de 
climatització  aire/refrigerant  que  seran  les  encarregades  de  produir  la  calefacció  i  refrigeració, 
segons convingui, de tots els espais que es climatitzaran de l’edifici. Per altra banda, disposarem de 
màquines  de  producció  d'aigua  calenta  per  a  terra  radiant  la  producció  d’ACS.  Aquestes  unitats 
treballaran contra un dipòsit d’inèrcia en el qual s’emmagatzemarà aquesta aigua escalfada. 

El fet de climatitzar amb màquines amb condensació per aire i  amb recuperació de calor farà que de 
l’edifici  funcioni  de  forma  més  sostenible.  Com  s’ha  dit,  aquestes  màquines,  permetran  tenir 
calefacció al hivern, i refrigeració a l’estiu. 

 

6.2.‐ TEMPERATURA DELS LOCALS 

Seguint els paràmetres marcats per  la normativa de RITE, per tal de dissenyar  les temperatures de 
confort per  als  locals de  l’edifici  s’ha  optat per  treballar  amb  els paràmetres de disseny  generals 
següents: 

Emplaçament: Igualada 
Latitud (graus): 41.59 graus 
Altitud sobre el nivell del mar: 313 m 
Percentil per a estiu: 5.0 % 
Temperatura seca estiu: 30.00 °C 
Temperatura humida estiu: 30.00 °C 
Oscil∙lació mitjana diària: 10 °C 
Oscil∙lació mitjana anual: 27.5 °C 
Percentil per a hivern: 97.5 % 
Temperatura seca a l'hivern: ‐2.00 °C 
Humitat relativa a l'hivern: 90 % 
Velocitat del vent: 3.6 m/s 
Temperatura del terreny: 5.60 °C 
Percentatge de majoració per l'orientació N: 30 % 
Percentatge de majoració per l'orientació S: 20 % 
Percentatge de majoració per l'orientació E: 10 % 
Percentatge de majoració per l'orientació O: 10 % 
Suplement d'intermitència per a calefacció: 15 % 
Percentatge de càrregues a causa de la pròpia instal∙lació: 0 % 
Percentatge de majoració de càrregues (Hivern): 0 % 
Percentatge de majoració de càrregues (Estiu): 0 % 
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Les temperatures de disseny interiors dels locals variarà en funció de l’espai. (Vegeu annex de càlculs 
on hi ha  tots els càlculs relatius a cadascun dels espais  i on es pot comprovar  les  temperatures de 
disseny). 
 

6.3.‐ ASPECTES DE LA VENTILACIÓ 

S'han  dimensionat  diferents  recuperadors  entàlpics  per  a  les  aules  i  altres  recintes  de  l'edifici. 
D'aquesta  manera  s’estalvia  aproximadament  un  40‐60%  de  l’energia  de  clima  associada  a  la 
ventilació i que és recuperada pels recuperadors entàlpics. 

6.4.‐ MATERIALS CONSTRUCTIUS 

Les  característiques  dels  materials  constructius  de  cadascuna  de  les  sales  es  pot  consultar  en 
l’apartat adjunt de descripció de materials i elements constructius, adjunt a la present memòria. En 
allà es poden consultar també els paràmetres usats per el càlcul de càrrega tèrmica. 
 

6.5.‐ AÏLLAMENT TÈRMIC 

Com  s’ha  indicat  en  els  apartats  anteriors,  tots  els  elements  que  composen  les  instal∙lacions 
tèrmiques aniran convenientment aïllats per evitar al màxim  les pèrdues tèrmiques dels mateixos  i 
aconseguir un millor rendiment del conjunt global del sistema. 
 

6.6.‐ BOMBA DE CALOR  CONDENSADES PER AIRE AMB RECUPERDORS DE CALOR 

Per  al  sistema  de  climatització  i  aigua  calenta  es  proposa  la  instal∙lació  de  bomba  de  calor 
condensada per aire i amb recuperació és considera com una energia renovable.  
Amb aquesta solució s’aconsegueix  la solució energètica global per a tot l’edifici, per a tots els dies 
de l’any i amb un rendiment estacional constant d’un 300‐350%. 
La instal∙lació resol la: 

• Producció d’aigua calenta per el terra radiant 
• Producció d’aigua freda per a refrigeració de l’edifici 
• Producció d’aigua calenta per a calefacció de l’edifici 

 
La  instal∙lació  complirà amb  la Ordenança  solar  tèrmica del municipi  i amb el CTE,  ja que no  serà 
necessari  la  instal∙lació  d’altres  energies  com  la  solar  tèrmica,  quedant  la  coberta  de  l’edifici 
totalment alliberada d’instal∙lacions auxiliars. 
Els sistemes R2 han estat dissenyats per funcionar en mode calefacció i refrigeració simultàniament i 
proporcionen un estalvi substancial en els costos anuals d'instal∙lació i funcionament. 
 

6.7.‐ COMPLIMENT DECRET ECOEFICIÈNCIA 

Compliment del decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció dels criteris ambientals 
i d’ecoeficiència en els edificis.  
L’edifici complirà amb el citat reglament. 
Veure l’ANNEX: DECRET D’ECOEFICIÈNCIA del present annex. 
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ANNEX DE CÀLCUL  

INSTAL∙LACIONS DE RITE 
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7.‐ ANNEX DE CÀLCUL  INSTAL∙LACIONS DE RITE 

7.1.‐ RESUM DEMANDA I CÀLCUL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES 

El resum de les càrregues calorífiques totals del local, segons es justifica en l’annex de càlcul, són les 
següents: 
 
La potència demandada es calcula determinant els resultats per el pitjor dia de l’hivern i l‘estiu. 
 

RESUM TOTAL 
DEMANDA TÈRMICA 

Potència tèrmica 
REFRIGERACIÓ 

Potència tèrmica 
CALEFACCIÓ 

(W) (W)

TOTAL EDIFICI  221.252,90  232.558,0 

 
La demanda tèrmica d’energia anual de la instal∙lació serà la següent 
 

RESUM TOTAL DE 
POTÈNCIA 

DEMANDADA 

Potència tèrmica 
REFRIGERACIÓ 

Potència tèrmica 
CALEFACCIÓ 

(kwh/any) (kwh/any)

TOTAL EDIFICI  122.906,0  195.698,0 

 
 
En el disseny de l’edifici es projecta una sala de màquines, per ubicar les la instal∙lació d'un sistema 
amb  recuperació  de  calor,  VRF  mitjançant  bombes  de  calor  aire‐refrigerant  i  els  sistemes  de 
producció d'aigua calenta per el terra radiant. 
 
A continuació s’adjunten les taules de càlcul tèrmic local per local. 
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7.1.1.‐ REFRIGERACIÓ 

 
Recinte Conjunt de recintes 

P0-4 DISTRIBUIDOR 1 (Passadissos o distribuïdors o escales climatitzats)  Planta baixa - DISTRIBUÏDOR 1 
 

Condicions de projecte     

Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.0 °C

Humitat relativa interior = 45.0 %  Temperatura humida = 30.0 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior  33.5  1.36  302  23.7  
Paret interior  17.1  0.68  49  26.3  
Paret interior  16.6  0.19  78  24.7  
Paret interior  6.0  2.04  126  26.2  

Forjat  27.7  0.56  546  24.9  
Buit interior  6.7  1.64     27.0  

 

  

-12.87

26.73

2.06

26.56

13.20

32.95
 

Total estructural 88.62

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància  167.05  1.04
 

  
173.73

Càrregues interiors   173.73

Càrregues interiors totals 173.73

FACTOR CALOR SENSIBLE : 1.00 
 

Càrregues internes totals 
 

0.00 262.35

Potència tèrmica interna total 262.35

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)

38.0  
 

589.04 72.17

Càrregues de ventilació 589.04 72.17

Potència tèrmica de ventilació total 661.22

Potència tèrmica 589.04 334.52

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 27.8 m² 33.2 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 923.6 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

P0-2 SALA DE RECEPCIÓ (Despatx)   Planta baixa - SALA DE RECEPCIÓ
 

Condicions de projecte     

Internes Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 30.0 °C

Humitat relativa interior = 50.0 %   Temperatura humida = 30.0 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 22 de Agost 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Façana   S   14.5   0.26   495   Clar   26.2   

Pont tèrmic (Llinda)   S   0.2   1.00   200   Clar   30.6   

Pont tèrmic (Brancals)   S   0.2   1.00   200   Clar   30.6   

Pont tèrmic (Ampit)   S   0.2   1.00   200   Clar   30.6   
 

  

8.06

1.19

1.26

1.19
 

Finestres exteriors     

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K)) Coef. radiació solar Guany (W/m²)

2   S   3.0   2.45   0.07   16.2   
 

  
49.26

 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior   14.1   1.37   290   24.1   

Paret interior   14.0   0.19   55   25.0   

Paret interior   16.1   0.68   49   26.3   

Forjat   24.2   0.56   546   24.9   

Buit interior   1.7   1.64       27.0   
 

  

2.74

2.76

25.29

11.52

8.24
 

Total estructural 111.50

Ocupants     

Activitat  Nre. persones C.lat/per (W)  C.sen/per (W)

Empleat d'oficina   3   60.48   65.27
 

181.43 195.80

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància   344.69   1.03
 

  
355.03

Càrregues interiors 181.43 550.84

Càrregues interiors totals 732.26

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.78 
 

Càrregues internes totals 
 

181.43 662.33

Potència tèrmica interna total 843.76

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  

123.1   
 

1814.58 234.02

Càrregues de ventilació 1814.58 234.02

Potència tèrmica de ventilació total 2048.60

Potència tèrmica 1996.01 896.35

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 24.6 m² 117.5 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2892.4 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte Conjunt de recintes 

P0-3 DIPOSIST SUPORTS ESPECIALS (Dipòsit càmara frigorifica)   Planta baixa - DIPÒSIT GRANS FORMATS 
 

Condicions de projecte     

Internes  Externes 

Temperatura interior = 7.0 °C   Temperatura exterior = 30.0 °C

Humitat relativa interior = 45.0 %   Temperatura humida = 30.0 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 22 de Agost 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Façana   S   17.5   0.26   495   Clar   26.2   
 

  
86.02

 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior   50.2   0.19   55   24.7   

Forjat   28.8   0.24   549   24.0   

Buit interior   1.7   1.64       24.0   
 

  
167.25

117.78

46.67
 

Total estructural 417.73

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància   175.92   1.03
 

  
181.20

Càrregues interiors   181.20

Càrregues interiors totals 181.20

FACTOR CALOR SENSIBLE : 1.00 
 

Càrregues internes totals 
 

0.00 598.92

Potència tèrmica interna total 598.92

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h) 

88.0   
 

1768.07 640.98

Càrregues de ventilació 1768.07 640.98

Potència tèrmica de ventilació total 2409.05

Potència tèrmica 1768.07 1239.91

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 29.3 m² 102.6 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 3008.0 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

P0-5 DIPOSIT A (Dipòsits de llibres)   Planta baixa - DIPÒSIT A
 

Condicions de projecte     

Internes  Externes 

Temperatura interior = 26.0 °C   Temperatura exterior = 30.0 °C

Humitat relativa interior = 45.0 %   Temperatura humida = 30.0 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 22 de Agost 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Façana   S   32.0   0.26   495   Clar   26.2   
 

  
1.52 

 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior   19.7   1.37   290   24.7   

Paret interior   23.6   0.42   334   25.2   

Paret interior   6.3   2.04   126   26.2   

Forjat   62.7   0.56   546   25.4   
 

  

-34.35

-7.55

2.91

-19.69
 

Total estructural -57.15

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància   378.64   1.03
 

  
390.00

Càrregues interiors   390.00

Càrregues interiors totals 390.00

FACTOR CALOR SENSIBLE : 1.00 
 

Càrregues internes totals 
 

0.00 332.84

Potència tèrmica interna total 332.84

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h) 

189.3   
 

2770.23 239.93

Càrregues de ventilació 2770.23 239.93

Potència tèrmica de ventilació total 3010.16

Potència tèrmica 2770.23 572.78

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 63.1 m² 53.0 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 3343.0 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

P0-16 DIPOSIT B (Dipòsits de llibres)  Planta baixa - DIPÒSIT B
 

Condicions de projecte     

Internes  Externes 

Temperatura interior = 26.0 °C  Temperatura exterior = 30.0 °C

Humitat relativa interior = 45.0 %  Temperatura humida = 30.0 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior  11.8  2.04  126  26.2  
Paret interior  132.2  1.37  290  25.1  

Forjat  7.7  1.20  490  25.0  
Forjat  107.8  0.56  546  26.2  

Buit interior  1.7  1.64     28.0  
 

  

4.13

-157.79

-9.44

11.52

5.49
 

Total estructural -146.09

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància  707.51  1.03
 

  
728.73

Càrregues interiors   728.73

Càrregues interiors totals 728.73

FACTOR CALOR SENSIBLE : 1.00 
 

Càrregues internes totals 
 

0.00 582.64

Potència tèrmica interna total 582.64

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)

353.8  
 

5176.31 448.33

Càrregues de ventilació 5176.31 448.33

Potència tèrmica de ventilació total 5624.64

Potència tèrmica 5176.31 1030.97

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 117.9 m² 52.6 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 6207.3 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

P0-14 DIPOSIT C (Dipòsits de llibres)   Planta baixa - DIPÒSIT C
 

Condicions de projecte     

Internes  Externes 

Temperatura interior = 26.0 °C   Temperatura exterior = 30.0 °C

Humitat relativa interior = 45.0 %   Temperatura humida = 30.0 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Façana   N   71.3   0.26   495   Clar   24.9   
 

  
-19.38

 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior   77.3   1.37   290   25.4   

Paret interior   14.6   2.04   126   26.2   

Forjat   150.8   1.20   490   26.3   

Buit interior   1.7   1.64       28.0   
 

  

-66.19

5.11

58.07

5.49
 

Total estructural -16.90

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància   904.91   1.03
 

  
932.05

Càrregues interiors   932.05

Càrregues interiors totals 932.05

FACTOR CALOR SENSIBLE : 1.00 
 

Càrregues internes totals 
 

0.00 915.15

Potència tèrmica interna total 915.15

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h) 

452.5   
 

6620.53 573.41

Càrregues de ventilació 6620.53 573.41

Potència tèrmica de ventilació total 7193.94

Potència tèrmica 6620.53 1488.56

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 150.8 m² 53.8 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 8109.1 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte Conjunt de recintes 

p0-15 DIPÒSITS GRANS FORMATS (Dipòsits de llibres)  Planta baixa - DIPÒSIT PER A SUPORTS ESPECIALS 
 

Condicions de projecte     

Internes  Externes 

Temperatura interior = 26.0 °C  Temperatura exterior = 30.0 °C

Humitat relativa interior = 45.0 %  Temperatura humida = 30.0 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior  79.8  1.37  290  26.0  
Forjat  10.0  1.20  490  25.0  
Forjat  10.4  0.56  546  25.2  

Buit interior  1.7  1.64     28.0  
 

  

-1.95

-12.27

-4.44

5.49
 

Total estructural -13.17

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància  129.98  1.03
 

  
133.88

Càrregues interiors   133.88

Càrregues interiors totals 133.88

FACTOR CALOR SENSIBLE : 1.00 
 

Càrregues internes totals 
 

0.00 120.72

Potència tèrmica interna total 120.72

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)

65.0  
 

951.00 82.37

Càrregues de ventilació 951.00 82.37

Potència tèrmica de ventilació total 1033.37

Potència tèrmica 951.00 203.08

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 21.7 m² 53.3 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1154.1 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte Conjunt de recintes 

ESCALA VESTIBUL (Passadissos o distribuïdors o escales climatitzats)   Planta baixa - ESCALES 01
 

Condicions de projecte     

Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 30.0 °C

Humitat relativa interior = 45.0 %   Temperatura humida = 30.0 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Façana   E   14.3   0.26   495   Clar   26.2   
 

  
8.00

 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior   31.6   0.42   334   25.7   

Forjat   21.1   1.70   477   23.9   
 

  22.60

-4.15
 

Total estructural 26.45

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància   126.83   1.03
 

  
130.64

Càrregues interiors   130.64

Càrregues interiors totals 130.64

FACTOR CALOR SENSIBLE : 1.00 
 

Càrregues internes totals 
 

0.00 157.08

Potència tèrmica interna total 157.08

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h) 

28.8   
 

447.25 54.80

Càrregues de ventilació 447.25 54.80

Potència tèrmica de ventilació total 502.04

Potència tèrmica 447.25 211.88

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 21.1 m² 31.2 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 659.1 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte Conjunt de recintes 

ESCALES MOLL (Passadissos o distribuïdors o escales climatitzats)  Planta baixa - ESCALES 02 
 

Condicions de projecte     

Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.0 °C

Humitat relativa interior = 45.0 %  Temperatura humida = 30.0 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Mitgera  14.1  0.29  197  23.7  
 

  
-1.13

 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior  9.0  2.04  126  25.2  
Paret interior  13.6  1.37  290  24.6  

Forjat  14.2  1.70  477  23.9  
Buit interior  1.7  1.64     27.0  

 

  

21.47

10.65

-2.79

8.24
 

Total estructural 36.44

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància  86.01  1.03
 

  
88.59

Càrregues interiors   88.59

Càrregues interiors totals 88.59

FACTOR CALOR SENSIBLE : 1.00 
 

Càrregues internes totals 
 

0.00 125.03

Potència tèrmica interna total 125.03

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)

19.5  
 

303.28 37.16

Càrregues de ventilació 303.28 37.16

Potència tèrmica de ventilació total 340.44

Potència tèrmica 303.28 162.19

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 14.3 m² 32.5 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 465.5 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte Conjunt de recintes 

P0_1 MOLL DE DESCARREGA (Moll de càrrega)  Planta baixa - MOLL DE DESCÀRREGA ARXIU 
 

Condicions de projecte     

Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.0 °C

Humitat relativa interior = 45.0 %  Temperatura humida = 30.0 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Mitgera  25.4  0.29  197  23.7  
 

  
-2.03

 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior  14.8  1.69  44  26.4  
Paret interior  23.4  1.37  290  24.2  

Forjat  33.7  0.56  546  24.9  
Buit interior  5.0  1.64     27.0  

 

  

59.04

5.99

16.05

24.71
 

Total estructural 103.76

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància  279.96  1.03
 

  
288.35

Càrregues interiors   288.35

Càrregues interiors totals 288.35

FACTOR CALOR SENSIBLE : 1.00 
 

Càrregues internes totals 
 

0.00 392.12

Potència tèrmica interna total 392.12

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)

140.0  
 

2171.83 266.10

Càrregues de ventilació 2171.83 266.10

Potència tèrmica de ventilació total 2437.93

Potència tèrmica 2171.83 658.22

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 46.7 m² 60.7 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2830.0 W
  
  
  



JUSTIFICACIÓ RITE  ‐  REGLAMENT INSTAL∙LACIONS TÈRMIQUES EDIFICIS  EDIFICI DE L'ESCOLA DE TENERIA 
 

 

Pàgina 96 de 242 
 

Planta 1 
  
CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

P1-24 DIPOSIT D (Dipòsits de llibres)   Planta 1 - DIPÒSIT D
 

Condicions de projecte     

Internes Externes 

Temperatura interior = 26.0 °C   Temperatura exterior = 30.0 °C

Humitat relativa interior = 45.0 %   Temperatura humida = 30.0 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Façana   N   82.5   0.26   495   Clar   24.9   
 

  
-22.40

 

Finestres exteriors     

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K)) Coef. radiació solar Guany (W/m²)

1   E   0.9   2.32   0.47   37.6   
 

  
32.66

 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior   87.9   1.37   290   24.7   

Paret interior   16.8   2.04   126   26.2   

Forjat   150.8   1.45   490   26.3   

Forjat   141.9   1.20   490   25.8   

Buit interior   3.3   1.64       28.0   
 

  

-153.64

5.90

59.58

-33.15

10.98
 

Total estructural -100.07

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància   904.91   1.03
 

  
932.05

Càrregues interiors   932.05

Càrregues interiors totals 932.05

FACTOR CALOR SENSIBLE : 1.00 
 

Càrregues internes totals 
 

0.00 831.99

Potència tèrmica interna total 831.99

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  

452.5   
 

6620.53 573.41

Càrregues de ventilació 6620.53 573.41

Potència tèrmica de ventilació total 7193.94

Potència tèrmica 6620.53 1405.40

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 150.8 m² 53.2 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 8025.9 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

P1-1 SALA REUNIONS (Despatx amb recuperador)   Planta 1 - SALA REUNIONS
 

Condicions de projecte     

Internes Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 30.0 °C

Humitat relativa interior = 50.0 %   Temperatura humida = 30.0 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 22 de Agost 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Mitgera       14.2   0.29   197       23.7   

Façana   S   18.3   0.26   495   Clar   26.2   
 

  -1.13

10.29
 

Finestres exteriors     

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K)) Coef. radiació solar Guany (W/m²)

1   S   5.2   2.07   0.06   15.2   
 

  
79.61

 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior   35.4   0.68   49   26.3   

Forjat   11.3   0.61   546   24.8   

Forjat   23.0   1.20   490   26.1   

Buit interior   1.7   1.64       27.0   
 

  

55.38

5.57

57.97

8.24
 

Total estructural 215.93

Ocupants     

Activitat  Nre. persones C.lat/per (W)  C.sen/per (W)

Empleat d'oficina   3   60.48   65.27
 

181.43 195.80

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància   336.45   1.03
 

  
346.54

Càrregues interiors 181.43 542.34

Càrregues interiors totals 723.77

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.81 
 

Càrregues internes totals 
 

181.43 758.27

Potència tèrmica interna total 939.70

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  

120.2   
 

1771.17 228.42

Recuperació de calor 

Eficiència higromètrica = 55.0 %   
 

-974.15 
  

Eficiència tèrmica = 55.0 % 
 

  -125.63

Càrregues de ventilació 797.03 102.79

Potència tèrmica de ventilació total 899.82

Potència tèrmica 978.46 861.06

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 24.0 m² 76.5 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1839.5 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte Conjunt de recintes 

P1-2 DESPATX DIRECCIÓ (Despatx amb recuperador)   Planta 1 - DESPATX DIRECCIÓ
 

Condicions de projecte     

Internes Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 30.0 °C

Humitat relativa interior = 50.0 %   Temperatura humida = 30.0 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 22 de Agost 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Façana   S   15.0   0.26   495   Clar   26.1   

Pont tèrmic (Llinda)   S   0.4   1.00   200   Clar   30.6   

Pont tèrmic (Brancals)   S   0.8   1.00   200   Clar   30.6   

Pont tèrmic (Ampit)   S   0.4   1.00   200   Clar   30.6   
 

  

8.22

2.39

5.57

2.39
 

Finestres exteriors     

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K)) Coef. radiació solar Guany (W/m²)

2   S   6.7   2.22   0.06   14.9   
 

  
100.44

 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior   57.0   0.68   49   26.3   

Forjat   21.5   0.61   546   24.8   

Forjat   25.2   1.20   490   26.1   

Buit interior   1.7   1.64       27.0   
 

  

89.22

10.61

63.51

8.24
 

Total estructural 290.58

Ocupants     

Activitat  Nre. persones C.lat/per (W)  C.sen/per (W)

Empleat d'oficina   4   60.48   65.27
 

241.90 261.07

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància   379.22   1.03
 

  
390.59

Càrregues interiors 241.90 651.66

Càrregues interiors totals 893.57

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.80 
 

Càrregues internes totals 
 

241.90 942.24

Potència tèrmica interna total 1184.15

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  

135.4   
 

1996.33 257.46

Recuperació de calor 

Eficiència higromètrica = 55.0 %   
 

-1097.98 
  

Eficiència tèrmica = 55.0 % 
 

  -141.60

Càrregues de ventilació 898.35 115.86

Potència tèrmica de ventilació total 1014.21

Potència tèrmica 1140.25 1058.10

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 27.1 m² 81.2 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2198.4 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte Conjunt de recintes 

P1-3 SALA DE CONSULTA (Despatx amb recuperador)   Planta 1 - SALA DE CONSULTA
 

Condicions de projecte     

Internes Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 30.0 °C

Humitat relativa interior = 50.0 %   Temperatura humida = 30.0 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 22 de Agost 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Façana   S   24.4   0.26   495   Clar   26.2   

Pont tèrmic (Llinda)   S   0.7   1.00   200   Clar   30.6   

Pont tèrmic (Brancals)   S   1.7   1.00   200   Clar   30.6   

Pont tèrmic (Ampit)   S   0.7   1.00   200   Clar   30.6   
 

  

13.60

4.77

11.13

4.77
 

Finestres exteriors     

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K)) Coef. radiació solar Guany (W/m²)

4   S   13.4   2.22   0.06   14.9   
 

  
200.89

 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior   42.8   1.36   302   24.2   

Paret interior   31.1   0.68   49   26.3   

Forjat   21.1   0.25   549   24.3   

Forjat   50.3   0.61   546   26.0   

Forjat   70.2   1.20   490   26.1   

Buit interior   3.3   1.64       27.0   
 

  

13.08

48.68

1.49

60.33

177.19

16.07
 

Total estructural 551.99

Ocupants     

Activitat  Nre. persones C.lat/per (W)  C.sen/per (W)

Empleat d'oficina   9   60.48   65.27
 

544.28 587.41

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància   1030.44   1.03
 

  
1061.35

Càrregues interiors 544.28 1648.76

Càrregues interiors totals 2193.04

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.80 
 

Càrregues internes totals 
 

544.28 2200.75

Potència tèrmica interna total 2745.03

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  

368.0   
 

5424.59 699.60

Recuperació de calor 

Eficiència higromètrica = 55.0 %   
 

-2983.52 
  

Eficiència tèrmica = 55.0 % 
 

  -384.78

Càrregues de ventilació 2441.07 314.82

Potència tèrmica de ventilació total 2755.88

Potència tèrmica 2985.35 2515.57

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 73.6 m² 74.7 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 5500.9 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes

P1-6 OFFICE (Despatx amb recuperador)  Planta 1 - OFFICE
 

Condicions de projecte     

Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.0 °C

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 30.0 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Mitgera  14.0  0.29  197  23.7  
 

  
-1.11

 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior  21.2  0.68  49  26.3  
Paret interior  17.8  2.01  149  24.9  

Forjat  22.4  0.61  546  24.8  
Forjat  20.9  1.20  490  26.1  

Buit interior  5.5  1.64     27.0  
 

  

33.19

33.03

11.08

52.62

26.83
 

Total estructural 155.62

Ocupants     

Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)

Empleat d'oficina  3  60.48  65.27
 

181.43 195.80

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància  316.34  1.03
 

  
325.83

Càrregues interiors 181.43 521.63

Càrregues interiors totals 703.06

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.79 
 

Càrregues internes totals 
 

181.43 677.26

Potència tèrmica interna total 858.69

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)

113.0  
 

1665.33 214.77

Recuperació de calor  

Eficiència higromètrica = 55.0 %  
 

-915.93 
  

Eficiència tèrmica = 55.0 %
 

  -118.13

Càrregues de ventilació 749.40 96.65

Potència tèrmica de ventilació total 846.05

Potència tèrmica 930.83 773.91

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 22.6 m² 75.4 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1704.7 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte Conjunt de recintes 

P1-4 C. GRUP DE TREBALL (Despatx amb recuperador)   Planta 1 - C. GRUP DE TREBALL
 

Condicions de projecte     

Internes Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 30.0 °C

Humitat relativa interior = 50.0 %   Temperatura humida = 30.0 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 22 de Juliol 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Façana   E   14.2   0.26   495   Clar   26.1   

Façana   S   15.1   0.26   495   Clar   25.7   
 

  7.74

6.52
 

Finestres exteriors     

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K)) Coef. radiació solar Guany (W/m²)

1   E   2.2   2.32   0.06   18.2   
 

  
39.38

 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior   15.1   1.36   302   23.7   

Paret interior   15.3   0.68   49   26.3   

Forjat   17.9   0.61   546   26.1   

Forjat   16.5   1.20   490   26.1   

Buit interior   1.6   1.64       27.0   
 

  

-5.88

24.03

23.07

41.60

7.87
 

Total estructural 144.32

Ocupants     

Activitat  Nre. persones C.lat/per (W)  C.sen/per (W)

Empleat d'oficina   3   60.48   65.27
 

181.43 195.80

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància   256.22   1.03
 

  
263.91

Càrregues interiors 181.43 459.71

Càrregues interiors totals 641.14

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.77 
 

Càrregues internes totals 
 

181.43 604.03

Potència tèrmica interna total 785.46

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  

91.5   
 

1348.85 173.96

Recuperació de calor 

Eficiència higromètrica = 55.0 %   
 

-741.87 
  

Eficiència tèrmica = 55.0 % 
 

  -95.68

Càrregues de ventilació 606.98 78.28

Potència tèrmica de ventilació total 685.26

Potència tèrmica 788.41 682.32

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 18.3 m² 80.4 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1470.7 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte Conjunt de recintes 

P1-7 VESTIBUL I GUIXETES (Despatx amb recuperador)  Planta 1 - VESTÍBUL I GUIXETES
 

Condicions de projecte     

Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.0 °C

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 30.0 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior  99.4  1.37  290  25.0  
Paret interior  7.8  2.01  149  25.2  

Forjat  8.9  0.61  546  24.2  
Forjat  27.0  1.20  490  24.7  

Buit interior  3.3  1.64     27.0  
 

  

130.01

18.77

0.94

22.21

16.47
 

Total estructural 188.40

Ocupants     

Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)

Empleat d'oficina  4  60.48  65.27
 

241.90 261.07

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància  378.67  1.03
 

  
390.03

Càrregues interiors 241.90 651.10

Càrregues interiors totals 893.01

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.78 
 

Càrregues internes totals 
 

241.90 839.50

Potència tèrmica interna total 1081.40

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)

135.2  
 

1993.46 257.09

Recuperació de calor  

Eficiència higromètrica = 55.0 %  
 

-1096.40 
  

Eficiència tèrmica = 55.0 %
 

  -141.40

Càrregues de ventilació 897.06 115.69

Potència tèrmica de ventilació total 1012.75

Potència tèrmica 1138.96 955.19

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 27.0 m² 77.4 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2094.2 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte Conjunt de recintes 

P1-8 C. AUDIOVISUAL (Despatx amb recuperador)  Planta 1 - C. AUDIOVISUAL
 

Condicions de projecte     

Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 29.0 °C

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 29.0 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 19h (17 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior  24.6  1.37  290  24.6  
Paret interior  7.8  2.01  149  25.9  

Forjat  7.4  1.20  490  24.7  
Buit interior  1.7  1.64     26.5  

 

  

18.88

29.95

6.62

6.86
 

Total estructural 62.30

Ocupants     

Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)

Empleat d'oficina  1  60.48  65.98
 

60.48 65.98

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància  103.90  1.07
 

  
111.17

Càrregues interiors 60.48 177.15

Càrregues interiors totals 237.62

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.80 
 

Càrregues internes totals 
 

60.48 239.45

Potència tèrmica interna total 299.92

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)

37.1  
 

498.49 58.78

Recuperació de calor  

Eficiència higromètrica = 55.0 %  
 

-274.17 
  

Eficiència tèrmica = 55.0 %
 

  -32.33

Càrregues de ventilació 224.32 26.45

Potència tèrmica de ventilació total 250.77

Potència tèrmica 284.79 265.90

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 7.4 m² 74.2 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 550.7 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte Conjunt de recintes 

P1-5 CLASSIFICACIÓ I ORDENACIÓ (Despatx amb recuperador)  Planta 1 - CLASSIFICACIÓ I ORDENACIÓ 
 

Condicions de projecte     

Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.0 °C

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 30.0 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior  28.1  0.68  49  26.3  
Paret interior  32.5  1.37  290  24.5  

Forjat  24.9  0.61  546  24.8  
Forjat  28.1  1.20  490  26.1  

Buit interior  1.7  1.64     27.0  
 

  

43.96

21.46

12.32

70.84

8.24
 

Total estructural 156.81

Ocupants     

Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)

Empleat d'oficina  4  60.48  65.27
 

241.90 261.07

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància  412.73  1.03
 

  
425.11

Càrregues interiors 241.90 686.18

Càrregues interiors totals 928.08

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.78 
 

Càrregues internes totals 
 

241.90 842.99

Potència tèrmica interna total 1084.89

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)

147.4  
 

2172.73 280.21

Recuperació de calor  

Eficiència higromètrica = 55.0 %  
 

-1195.00 
  

Eficiència tèrmica = 55.0 %
 

  -154.12

Càrregues de ventilació 977.73 126.10

Potència tèrmica de ventilació total 1103.83

Potència tèrmica 1219.63 969.09

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 29.5 m² 74.2 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2188.7 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

P1-13 SALA POLIVALENT (Sala actes)  Planta 1 - SALA POLIVALENT
 

Condicions de projecte     

Internes  Externes 

Temperatura interior = 26.0 °C  Temperatura exterior = 30.0 °C

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 30.0 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior  70.7  1.37  290  24.8  
Paret interior  26.1  2.01  149  25.9  
Paret interior  26.7  0.68  26  27.6  

Forjat  82.6  0.61  546  26.4  
Forjat  3.9  1.20  490  26.3  
Forjat  73.7  0.75  545  25.5  

Buit interior  7.1  1.64     28.0  
 

  

-111.60

-4.14

29.50

20.06

1.50

-27.43

23.38
 

Total estructural -68.75

Ocupants     

Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W) C.sen/per (W)

Assegut o en repòs  28  40.70  56.71
 

1139.74 1587.82

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància  825.71  1.03
 

  
850.48

Càrregues interiors 1139.74 2438.30

Càrregues interiors totals 3578.04

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.68 
 

Càrregues internes totals 
 

1139.74 2369.55

Potència tèrmica interna total 3509.29

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)

1238.6  
 

17037.56 1569.69

Recuperació de calor  

Eficiència higromètrica = 60.0 %  
 

-10222.54 
  

Eficiència tèrmica = 60.0 %
 

  -941.81

Càrregues de ventilació 6815.02 627.87

Potència tèrmica de ventilació total 7442.90

Potència tèrmica 7954.76 2997.43

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 82.6 m² 132.6 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 10952.2 W
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Planta 2 
  
CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

P2-1 AULA (Aula Teneria)   Planta 2 - AULA 01 
 

Condicions de projecte     

Internes Externes 

Temperatura interior = 26.0 °C   Temperatura exterior = 30.0 °C

Humitat relativa interior = 55.0 %   Temperatura humida = 30.0 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Façana   N   11.5   0.26   495   Clar   24.9   

Mitgera       29.6   0.29   197       24.7   
 

  -3.11

-10.85
 

Finestres exteriors     

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K)) Coef. radiació solar Guany (W/m²)

2   N   6.1   2.24   0.06   10.4   
 

  
63.12

 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior   32.0   1.37   290   26.1   

Paret interior   12.3   0.42   334   25.0   

Forjat   49.3   1.45   490   24.9   

Forjat   51.8   1.20   490   26.3   

Buit interior   3.8   1.64       28.0   
 

  

3.28

-5.12

-80.09

19.93

12.39
 

Total estructural -0.46

Ocupants     

Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)

Assegut o en repòs   18   40.70   56.71
 

732.69 1020.74

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància   517.68   1.03
 

  
533.21

Càrregues interiors 732.69 1553.95

Càrregues interiors totals 2286.64

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.68 
 

Càrregues internes totals 
 

732.69 1553.49

Potència tèrmica interna total 2286.18

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  

776.5   
 

9998.47 984.11

Recuperació de calor 

Eficiència higromètrica = 55.0 %   
 

-5499.16 
  

Eficiència tèrmica = 55.0 % 
 

  -541.26

Càrregues de ventilació 4499.31 442.85

Potència tèrmica de ventilació total 4942.16

Potència tèrmica 5232.00 1996.34

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 51.8 m² 139.6 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 7228.3 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

P2-2 AULA (Aula Teneria)   Planta 2 - AULA 02 
 

Condicions de projecte     

Internes Externes 

Temperatura interior = 26.0 °C   Temperatura exterior = 30.0 °C

Humitat relativa interior = 55.0 %   Temperatura humida = 30.0 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Façana   N   13.6   0.26   495   Clar   24.9   
 

  
-3.68

 

Finestres exteriors     

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K)) Coef. radiació solar Guany (W/m²)

2   N   6.1   2.24   0.06   10.4   
 

  
63.12

 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior   35.8   1.37   290   25.7   

Paret interior   22.1   2.01   149   26.5   

Forjat   41.7   1.45   490   26.3   

Forjat   41.7   1.20   490   26.3   

Buit interior   7.6   1.64       28.0   
 

  

-13.45

23.70

16.47

16.05

24.79
 

Total estructural 126.98

Ocupants     

Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)

Assegut o en repòs   14   40.70   56.71
 

569.87 793.91

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància   416.84   1.03
 

  
429.35

Càrregues interiors 569.87 1223.26

Càrregues interiors totals 1793.13

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.70 
 

Càrregues internes totals 
 

569.87 1350.24

Potència tèrmica interna total 1920.11

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  

625.3   
 

8050.98 792.42

Recuperació de calor 

Eficiència higromètrica = 55.0 %   
 

-4428.04 
  

Eficiència tèrmica = 55.0 % 
 

  -435.83

Càrregues de ventilació 3622.94 356.59

Potència tèrmica de ventilació total 3979.53

Potència tèrmica 4192.81 1706.83

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 41.7 m² 141.5 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 5899.6 W
  
  
   



JUSTIFICACIÓ RITE  ‐  REGLAMENT INSTAL∙LACIONS TÈRMIQUES EDIFICIS  EDIFICI DE L'ESCOLA DE TENERIA 
 

 

Pàgina 108 de 242 
 

 
CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

P2-3 AULA (Aula Teneria)   Planta 2 - AULA 03 
 

Condicions de projecte     

Internes Externes 

Temperatura interior = 26.0 °C   Temperatura exterior = 30.0 °C

Humitat relativa interior = 55.0 %   Temperatura humida = 30.0 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Façana   N   11.2   0.26   495   Clar   24.9   
 

  
-3.04

 

Finestres exteriors     

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K)) Coef. radiació solar Guany (W/m²)

2   N   6.1   2.24   0.06   10.4   
 

  
63.12

 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior   10.7   1.37   290   25.0   

Paret interior   22.1   2.01   149   26.5   

Forjat   36.4   1.45   490   26.3   

Forjat   36.4   1.20   490   26.3   

Buit interior   7.6   1.64       28.0   
 

  

-15.00

23.70

14.37

14.00

24.79
 

Total estructural 121.93

Ocupants     

Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)

Assegut o en repòs   13   40.70   56.71
 

529.16 737.20

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància   363.67   1.03
 

  
374.58

Càrregues interiors 529.16 1111.79

Càrregues interiors totals 1640.95

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.70 
 

Càrregues internes totals 
 

529.16 1233.72

Potència tèrmica interna total 1762.88

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  

545.5   
 

7024.05 691.35

Recuperació de calor 

Eficiència higromètrica = 55.0 %   
 

-3863.23 
  

Eficiència tèrmica = 55.0 % 
 

  -380.24

Càrregues de ventilació 3160.82 311.11

Potència tèrmica de ventilació total 3471.93

Potència tèrmica 3689.99 1544.82

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 36.4 m² 143.9 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 5234.8 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte Conjunt de recintes 

P2-16 AULA 04 (Aula Teneria)   Planta 2 - AULA 04
 

Condicions de projecte     

Internes Externes 

Temperatura interior = 26.0 °C   Temperatura exterior = 30.0 °C

Humitat relativa interior = 55.0 %   Temperatura humida = 30.0 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 22 de Agost 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Mitgera       24.4   0.29   197       24.7   

Pont tèrmic (Brancals)   S   0.8   1.00   200   Clar   30.6   
 

  -8.95

3.50
 

Finestres exteriors     

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K)) Coef. radiació solar Guany (W/m²)

2   S   6.1   2.24   0.06   10.6   
 

  
64.17

 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior   40.2   1.36   302   25.6   

Forjat   43.8   1.45   490   25.1   

Forjat   44.3   1.20   490   26.3   

Buit interior   3.8   1.64       28.0   
 

  

-21.29

-56.00

17.07

12.39
 

Total estructural 10.90

Ocupants     

Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)

Assegut o en repòs   15   40.70   56.71
 

610.57 850.62

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància   443.28   1.03
 

  
456.58

Càrregues interiors 610.57 1307.20

Càrregues interiors totals 1917.77

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.68 
 

Càrregues internes totals 
 

610.57 1318.09

Potència tèrmica interna total 1928.67

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  

664.9   
 

8561.55 842.68

Recuperació de calor 

Eficiència higromètrica = 55.0 %   
 

-4708.85 
  

Eficiència tèrmica = 55.0 % 
 

  -463.47

Càrregues de ventilació 3852.70 379.20

Potència tèrmica de ventilació total 4231.90

Potència tèrmica 4463.27 1697.30

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 44.3 m² 139.0 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 6160.6 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte Conjunt de recintes 

P2-17 AULA 05 (Aula Teneria)   Planta 2 - AULA 05
 

Condicions de projecte     

Internes Externes 

Temperatura interior = 26.0 °C   Temperatura exterior = 30.0 °C

Humitat relativa interior = 55.0 %   Temperatura humida = 30.0 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 22 de Agost 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Pont tèrmic (Brancals)   S   0.8   1.00   200   Clar   30.6   
 

  
3.50

 

Finestres exteriors     

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K)) Coef. radiació solar Guany (W/m²)

2   S   6.1   2.24   0.06   10.6   
 

  
64.17

 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior   11.3   1.37   290   25.0   

Paret interior   24.4   2.01   149   26.5   

Paret interior   24.4   1.36   313   26.2   

Forjat   40.2   1.45   490   25.1   

Forjat   40.7   1.20   490   26.3   

Buit interior   7.6   1.64       28.0   
 

  

-15.90

26.25

6.41

-51.36

15.65

24.79
 

Total estructural 73.51

Ocupants     

Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)

Assegut o en repòs   14   40.70   56.71
 

569.87 793.91

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància   406.53   1.03
 

  
418.72

Càrregues interiors 569.87 1212.63

Càrregues interiors totals 1782.50

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.69 
 

Càrregues internes totals 
 

569.87 1286.15

Potència tèrmica interna total 1856.02

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  

609.8   
 

7851.71 772.81

Recuperació de calor 

Eficiència higromètrica = 55.0 %   
 

-4318.44 
  

Eficiència tèrmica = 55.0 % 
 

  -425.05

Càrregues de ventilació 3533.27 347.76

Potència tèrmica de ventilació total 3881.03

Potència tèrmica 4103.14 1633.91

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 40.7 m² 141.1 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 5737.1 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte Conjunt de recintes 

P2-18 AULA 06 (Aula Teneria)   Planta 2 - AULA 06
 

Condicions de projecte     

Internes Externes 

Temperatura interior = 26.0 °C   Temperatura exterior = 30.0 °C

Humitat relativa interior = 55.0 %   Temperatura humida = 30.0 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 22 de Agost 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Pont tèrmic (Brancals)   S   0.8   1.00   200   Clar   30.6   
 

  
3.50

 

Finestres exteriors     

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K)) Coef. radiació solar Guany (W/m²)

2   S   6.1   2.24   0.06   10.6   
 

  
64.17

 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior   11.3   1.37   290   25.0   

Paret interior   48.9   2.01   149   26.5   

Forjat   40.8   1.45   490   25.1   

Forjat   41.2   1.20   490   26.3   

Buit interior   7.6   1.64       28.0   
 

  

-15.79

52.53

-52.05

15.88

24.79
 

Total estructural 93.03

Ocupants     

Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)

Assegut o en repòs   14   40.70   56.71
 

569.87 793.91

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància   412.48   1.03
 

  
424.85

Càrregues interiors 569.87 1218.76

Càrregues interiors totals 1788.63

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.70 
 

Càrregues internes totals 
 

569.87 1311.79

Potència tèrmica interna total 1881.66

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  

618.7   
 

7966.70 784.13

Recuperació de calor 

Eficiència higromètrica = 55.0 %   
 

-4381.69 
  

Eficiència tèrmica = 55.0 % 
 

  -431.27

Càrregues de ventilació 3585.02 352.86

Potència tèrmica de ventilació total 3937.87

Potència tèrmica 4154.89 1664.65

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 41.2 m² 141.1 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 5819.5 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte Conjunt de recintes 

P2-19 AULA 07 (Aula Teneria)   Planta 2 - AULA 07
 

Condicions de projecte     

Internes Externes 

Temperatura interior = 26.0 °C   Temperatura exterior = 30.0 °C

Humitat relativa interior = 55.0 %   Temperatura humida = 30.0 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 22 de Agost 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Pont tèrmic (Brancals)   S   0.8   1.00   200   Clar   30.6   
 

  
3.50

 

Finestres exteriors     

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K)) Coef. radiació solar Guany (W/m²)

2   S   6.1   2.24   0.06   10.6   
 

  
64.17

 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior   12.4   1.37   290   25.0   

Paret interior   9.5   0.42   334   25.0   

Paret interior   24.5   2.01   149   26.5   

Paret interior   13.4   1.36   313   26.2   

Forjat   42.5   1.45   490   25.1   

Forjat   42.5   1.20   490   26.3   

Buit interior   9.2   1.64       28.0   
 

  

-17.38

-3.97

26.28

3.51

-54.34

16.38

30.28
 

Total estructural 68.43

Ocupants     

Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)

Assegut o en repòs   15   40.70   56.71
 

610.57 850.62

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància   425.49   1.03
 

  
438.26

Càrregues interiors 610.57 1288.88

Càrregues interiors totals 1899.45

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.69 
 

Càrregues internes totals 
 

610.57 1357.30

Potència tèrmica interna total 1967.88

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  

638.2   
 

8218.04 808.87

Recuperació de calor 

Eficiència higromètrica = 55.0 %   
 

-4519.92 
  

Eficiència tèrmica = 55.0 % 
 

  -444.88

Càrregues de ventilació 3698.12 363.99

Potència tèrmica de ventilació total 4062.11

Potència tèrmica 4308.69 1721.29

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 42.5 m² 141.7 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 6030.0 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte Conjunt de recintes 

P2-20 AULA 08 (Aula Teneria)   Planta 2 - AULA 08
 

Condicions de projecte     

Internes Externes 

Temperatura interior = 26.0 °C   Temperatura exterior = 30.0 °C

Humitat relativa interior = 55.0 %   Temperatura humida = 30.0 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 1 de Agost 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Finestres exteriors     

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K)) Coef. radiació solar Guany (W/m²)

1   E   3.3   2.20   0.06   13.0   
 

  
43.16

 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior   12.9   0.42   334   25.0   

Paret interior   12.9   1.36   313   26.2   

Forjat   16.5   1.45   490   25.1   

Forjat   16.5   1.20   490   26.3   

Buit interior   1.7   1.64       28.0   
 

  

-5.39

3.40

-21.07

6.35

5.49
 

Total estructural 31.94

Ocupants     

Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)

Assegut o en repòs   6   40.70   56.71
 

244.23 340.25

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància   164.93   1.03
 

  
169.88

Càrregues interiors 244.23 510.13

Càrregues interiors totals 754.36

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.69 
 

Càrregues internes totals 
 

244.23 542.07

Potència tèrmica interna total 786.30

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  

247.4   
 

3185.56 313.54

Recuperació de calor 

Eficiència higromètrica = 55.0 %   
 

-1752.06 
  

Eficiència tèrmica = 55.0 % 
 

  -172.45

Càrregues de ventilació 1433.50 141.09

Potència tèrmica de ventilació total 1574.60

Potència tèrmica 1677.73 683.16

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 16.5 m² 143.1 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2360.9 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte Conjunt de recintes 

P2-7 CORREDOR (Passadissos o distribuïdors o escales climatitzats)   Planta 2 - CORREDOR 01
 

Condicions de projecte     

Internes Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 30.0 °C

Humitat relativa interior = 45.0 %   Temperatura humida = 30.0 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Façana   S   21.8   0.26   495   Clar   24.8   
 

  
4.54

 

Finestres exteriors     

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K)) Coef. radiació solar Guany (W/m²)

1   S   1.6   1.60   0.63   24.2   
 

  
37.75

 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior   75.3   1.37   290   25.2   

Forjat   24.8   1.45   490   23.9   

Forjat   32.1   1.20   490   24.7   

Buit interior   30.2   1.64       27.0   

Buit interior   3.2   1.60       27.0   
 

  

121.02

-4.39

26.38

148.72

15.52
 

Total estructural 349.54

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància   203.29   1.03
 

  
209.39

Càrregues interiors   209.39

Càrregues interiors totals 209.39

FACTOR CALOR SENSIBLE : 1.00 
 

Càrregues internes totals 
 

0.00 558.93

Potència tèrmica interna total 558.93

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  

46.2   
 

716.86 87.83

Càrregues de ventilació 716.86 87.83

Potència tèrmica de ventilació total 804.69

Potència tèrmica 716.86 646.77

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 33.9 m² 40.2 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1363.6 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

P2-4 ADMINISTRACIÓ (Despatx)   Planta 2 - ADMINISTRACIÓ
 

Condicions de projecte     

Internes Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 30.0 °C

Humitat relativa interior = 50.0 %   Temperatura humida = 30.0 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Façana   N   11.8   0.26   495   Clar   24.9   
 

  
2.85

 

Finestres exteriors     

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K)) Coef. radiació solar Guany (W/m²)

2   N   6.1   2.24   0.06   14.9   
 

  
90.30

 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior   11.2   1.37   290   24.5   

Paret interior   22.1   1.36   313   24.2   

Paret interior   22.1   2.01   149   26.1   

Forjat   37.5   1.45   490   26.1   

Forjat   37.1   1.20   490   24.7   

Buit interior   7.6   1.64       27.0   
 

  

7.41

7.18

93.92

112.87

30.46

37.18
 

Total estructural 382.18

Ocupants     

Activitat  Nre. persones C.lat/per (W)  C.sen/per (W)

Empleat d'oficina   5   60.48   65.27
 

302.38 326.34

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància   525.01   1.03
 

  
540.76

Càrregues interiors 302.38 867.10

Càrregues interiors totals 1169.48

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.81 
 

Càrregues internes totals 
 

302.38 1249.27

Potència tèrmica interna total 1551.65

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  

187.5   
 

2763.83 356.44

Càrregues de ventilació 2763.83 356.44

Potència tèrmica de ventilació total 3120.27

Potència tèrmica 3066.21 1605.72

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 37.5 m² 124.6 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 4671.9 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

P2-5 DIRECCIÓ (Despatx)   Planta 2 - DIRECCIÓ 
 

Condicions de projecte     

Internes Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 30.0 °C

Humitat relativa interior = 50.0 %   Temperatura humida = 30.0 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Façana   N   13.0   0.26   495   Clar   24.9   

Façana   E   11.4   0.26   495   Clar   26.1   
 

  3.14

6.20
 

Finestres exteriors     

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K)) Coef. radiació solar Guany (W/m²)

1   E   3.3   2.20   0.06   17.6   
 

  
58.60

 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior   27.3   1.36   313   24.1   

Forjat   16.8   1.45   490   26.1   

Forjat   16.8   1.20   490   24.7   
 

  
4.10

50.56

13.79
 

Total estructural 136.38

Ocupants     

Activitat  Nre. persones C.lat/per (W)  C.sen/per (W)

Empleat d'oficina   2   60.48   65.27
 

120.95 130.54

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància   235.20   1.03
 

  
242.25

Càrregues interiors 120.95 372.79

Càrregues interiors totals 493.74

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.81 
 

Càrregues internes totals 
 

120.95 509.17

Potència tèrmica interna total 630.12

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  

84.0   
 

1238.16 159.68

Càrregues de ventilació 1238.16 159.68

Potència tèrmica de ventilació total 1397.84

Potència tèrmica 1359.11 668.85

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 16.8 m² 120.7 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2028.0 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte Conjunt de recintes 

P2-15 CORREDOR (Passadissos o distribuïdors o escales climatitzats)   Planta 2 - CORREDOR 03
 

Condicions de projecte     

Internes Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 30.0 °C

Humitat relativa interior = 45.0 %   Temperatura humida = 30.0 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Façana   N   22.8   0.26   495   Clar   24.7   
 

  
3.96

 

Finestres exteriors     

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K)) Coef. radiació solar Guany (W/m²)

1   N   1.7   1.60   0.63   24.2   
 

  
40.20

 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior   67.5   1.37   290   25.3   

Paret interior   4.8   0.42   334   26.1   

Forjat   34.5   1.45   490   24.6   

Forjat   37.0   1.20   490   24.7   

Buit interior   26.5   1.64       27.0   

Buit interior   1.6   1.60       27.0   
 

  

120.53

4.26

30.27

30.39

130.13

7.85
 

Total estructural 367.59

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància   222.11   1.03
 

  
228.78

Càrregues interiors   228.78

Càrregues interiors totals 228.78

FACTOR CALOR SENSIBLE : 1.00 
 

Càrregues internes totals 
 

0.00 596.37

Potència tèrmica interna total 596.37

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  

50.5   
 

783.23 95.96

Càrregues de ventilació 783.23 95.96

Potència tèrmica de ventilació total 879.19

Potència tèrmica 783.23 692.33

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 37.0 m² 39.9 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1475.6 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

P2-23 ESPAI POLIVALENT (Sala actes)   Planta 2 - ESPAI POLIVALENT
 

Condicions de projecte     

Internes Externes 

Temperatura interior = 26.0 °C   Temperatura exterior = 30.0 °C

Humitat relativa interior = 50.0 %   Temperatura humida = 30.0 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 15 de Juliol 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Façana   O   26.1   0.62   173   Clar   24.6   
 

  
-23.35

 

Finestres exteriors     

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K)) Coef. radiació solar Guany (W/m²)

3   E   13.2   2.09   0.52   48.3   
 

  
638.02

 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior   21.1   0.42   334   25.1   

Paret interior   21.1   1.37   290   24.8   

Forjat   38.1   2.24   477   24.8   

Forjat   10.5   1.45   490   25.1   

Forjat   49.5   1.20   490   26.3   
 

  

-8.19

-34.89

-105.24

-13.41

19.06
 

Total estructural 471.99

Ocupants     

Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)

Assegut o en repòs   17   40.70   56.71
 

691.99 964.03

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància   495.02   1.03
 

  
509.87

Càrregues interiors 691.99 1473.90

Càrregues interiors totals 2165.89

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.74 
 

Càrregues internes totals 
 

691.99 1945.89

Potència tèrmica interna total 2637.88

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  

742.5   
 

10214.07 941.03

Recuperació de calor 

Eficiència higromètrica = 60.0 %   
 

-6128.44 
  

Eficiència tèrmica = 60.0 % 
 

  -564.62

Càrregues de ventilació 4085.63 376.41

Potència tèrmica de ventilació total 4462.04

Potència tèrmica 4777.61 2322.31

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 49.5 m² 143.4 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 7099.9 W
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Planta 3 
  
CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

P3-1 AULA (Aula Teneria)   Planta 3 - AULA 01 
 

Condicions de projecte     

Internes Externes 

Temperatura interior = 26.0 °C   Temperatura exterior = 30.0 °C

Humitat relativa interior = 55.0 %   Temperatura humida = 30.0 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Façana   N   10.5   0.26   495   Clar   24.9   

Mitgera       24.8   0.29   197       24.7   
 

  -2.85

-9.07
 

Finestres exteriors     

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K)) Coef. radiació solar Guany (W/m²)

2   N   4.2   2.34   0.06   10.8   
 

  
45.11

 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior   26.1   1.37   290   26.1   

Paret interior   10.1   0.42   334   25.0   

Forjat   51.8   1.45   490   26.3   

Forjat   49.2   1.20   490   26.0   

Buit interior   3.8   1.64       28.0   
 

  

3.61

-4.22

20.45

-1.98

12.39
 

Total estructural 63.44

Ocupants     

Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)

Assegut o en repòs   18   40.70   56.71
 

732.69 1020.74

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància   517.72   1.03
 

  
533.25

Càrregues interiors 732.69 1553.99

Càrregues interiors totals 2286.68

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.69 
 

Càrregues internes totals 
 

732.69 1617.44

Potència tèrmica interna total 2350.13

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  

776.6   
 

9999.35 984.19

Recuperació de calor 

Eficiència higromètrica = 55.0 %   
 

-5499.64 
  

Eficiència tèrmica = 55.0 % 
 

  -541.31

Càrregues de ventilació 4499.71 442.89

Potència tèrmica de ventilació total 4942.59

Potència tèrmica 5232.40 2060.32

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 51.8 m² 140.9 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 7292.7 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

P3-13 AULA (Aula Teneria)   Planta 3 - AULA 04 
 

Condicions de projecte     

Internes Externes 

Temperatura interior = 26.0 °C   Temperatura exterior = 30.0 °C

Humitat relativa interior = 55.0 %   Temperatura humida = 30.0 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 22 de Agost 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Mitgera       20.4   0.29   197       24.7   

Pont tèrmic (Brancals)   S   0.5   1.00   200   Clar   30.6   
 

  -7.48

2.40
 

Finestres exteriors     

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K)) Coef. radiació solar Guany (W/m²)

2   S   4.2   2.34   0.06   10.8   
 

  
44.79

 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior   33.0   1.36   302   25.6   

Forjat   44.3   1.45   490   26.3   

Forjat   41.3   1.20   490   26.3   

Buit interior   3.8   1.64       28.0   
 

  

-16.71

17.51

15.92

12.39
 

Total estructural 68.82

Ocupants     

Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)

Assegut o en repòs   15   40.70   56.71
 

610.57 850.62

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància   443.28   1.03
 

  
456.58

Càrregues interiors 610.57 1307.20

Càrregues interiors totals 1917.77

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.69 
 

Càrregues internes totals 
 

610.57 1376.01

Potència tèrmica interna total 1986.59

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  

664.9   
 

8561.55 842.68

Recuperació de calor 

Eficiència higromètrica = 55.0 %   
 

-4708.85 
  

Eficiència tèrmica = 55.0 % 
 

  -463.47

Càrregues de ventilació 3852.70 379.20

Potència tèrmica de ventilació total 4231.90

Potència tèrmica 4463.27 1755.22

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 44.3 m² 140.3 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 6218.5 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

P3-14 AULA (Aula Teneria)   Planta 3 - AULA 05 
 

Condicions de projecte     

Internes Externes 

Temperatura interior = 26.0 °C   Temperatura exterior = 30.0 °C

Humitat relativa interior = 55.0 %   Temperatura humida = 30.0 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 22 de Agost 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Pont tèrmic (Brancals)   S   0.5   1.00   200   Clar   30.6   
 

  
2.40

 

Finestres exteriors     

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K)) Coef. radiació solar Guany (W/m²)

2   S   4.2   2.34   0.06   10.8   
 

  
44.79

 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior   8.2   1.37   290   25.0   

Paret interior   20.4   2.01   149   26.5   

Paret interior   20.4   1.36   313   26.2   

Forjat   40.7   1.45   490   26.3   

Forjat   39.5   1.20   490   26.3   

Buit interior   7.6   1.64       28.0   
 

  

-11.55

21.94

5.36

16.06

15.20

24.79
 

Total estructural 118.98

Ocupants     

Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)

Assegut o en repòs   14   40.70   56.71
 

569.87 793.91

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància   406.53   1.03
 

  
418.72

Càrregues interiors 569.87 1212.63

Càrregues interiors totals 1782.50

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.70 
 

Càrregues internes totals 
 

569.87 1331.61

Potència tèrmica interna total 1901.48

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  

609.8   
 

7851.71 772.81

Recuperació de calor 

Eficiència higromètrica = 55.0 %   
 

-4318.44 
  

Eficiència tèrmica = 55.0 % 
 

  -425.05

Càrregues de ventilació 3533.27 347.76

Potència tèrmica de ventilació total 3881.03

Potència tèrmica 4103.14 1679.38

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 40.7 m² 142.2 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 5782.5 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

P3-15 AULA (Aula Teneria)   Planta 3 - AULA 06 
 

Condicions de projecte     

Internes Externes 

Temperatura interior = 26.0 °C   Temperatura exterior = 30.0 °C

Humitat relativa interior = 55.0 %   Temperatura humida = 30.0 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 22 de Agost 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Pont tèrmic (Brancals)   S   0.5   1.00   200   Clar   30.6   
 

  
2.40

 

Finestres exteriors     

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K)) Coef. radiació solar Guany (W/m²)

2   S   4.2   2.34   0.06   10.8   
 

  
44.79

 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior   8.2   1.37   290   25.0   

Paret interior   40.9   2.01   149   26.5   

Forjat   41.2   1.45   490   26.3   

Forjat   40.0   1.20   490   26.3   

Buit interior   7.6   1.64       28.0   
 

  

-11.46

43.90

16.30

15.42

24.79
 

Total estructural 136.13

Ocupants     

Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)

Assegut o en repòs   14   40.70   56.71
 

569.87 793.91

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància   412.48   1.03
 

  
424.85

Càrregues interiors 569.87 1218.76

Càrregues interiors totals 1788.63

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.70 
 

Càrregues internes totals 
 

569.87 1354.90

Potència tèrmica interna total 1924.77

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  

618.7   
 

7966.70 784.13

Recuperació de calor 

Eficiència higromètrica = 55.0 %   
 

-4381.69 
  

Eficiència tèrmica = 55.0 % 
 

  -431.27

Càrregues de ventilació 3585.02 352.86

Potència tèrmica de ventilació total 3937.87

Potència tèrmica 4154.89 1707.76

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 41.2 m² 142.1 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 5862.6 W
  
  
   



JUSTIFICACIÓ RITE  ‐  REGLAMENT INSTAL∙LACIONS TÈRMIQUES EDIFICIS  EDIFICI DE L'ESCOLA DE TENERIA 
 

 

Pàgina 123 de 242 
 

 
CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

P3-16 AULA (Aula Teneria)   Planta 3 - AULA 07 
 

Condicions de projecte     

Internes Externes 

Temperatura interior = 26.0 °C   Temperatura exterior = 30.0 °C

Humitat relativa interior = 55.0 %   Temperatura humida = 30.0 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 22 de Agost 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Pont tèrmic (Brancals)   S   0.5   1.00   200   Clar   30.6   
 

  
2.40

 

Finestres exteriors     

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K)) Coef. radiació solar Guany (W/m²)

2   S   4.2   2.34   0.06   10.8   
 

  
44.79

 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior   9.1   1.37   290   25.0   

Paret interior   8.0   0.42   334   25.0   

Paret interior   20.5   2.01   149   26.5   

Paret interior   10.9   1.36   313   26.2   

Forjat   42.5   1.45   490   26.3   

Forjat   40.1   1.20   490   26.2   

Buit interior   9.2   1.64       28.0   
 

  

-12.79

-3.32

21.97

2.86

16.81

9.53

30.28
 

Total estructural 112.52

Ocupants     

Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)

Assegut o en repòs   15   40.70   56.71
 

610.57 850.62

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància   425.49   1.03
 

  
438.26

Càrregues interiors 610.57 1288.88

Càrregues interiors totals 1899.45

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.70 
 

Càrregues internes totals 
 

610.57 1401.40

Potència tèrmica interna total 2011.97

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  

638.2   
 

8218.04 808.87

Recuperació de calor 

Eficiència higromètrica = 55.0 %   
 

-4519.92 
  

Eficiència tèrmica = 55.0 % 
 

  -444.88

Càrregues de ventilació 3698.12 363.99

Potència tèrmica de ventilació total 4062.11

Potència tèrmica 4308.69 1765.39

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 42.5 m² 142.8 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 6074.1 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

P3-16' AULA (Aula Teneria)   Planta 3 - AULA 08 
 

Condicions de projecte     

Internes Externes 

Temperatura interior = 26.0 °C   Temperatura exterior = 30.0 °C

Humitat relativa interior = 55.0 %   Temperatura humida = 30.0 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 1 de Agost 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Finestres exteriors     

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K)) Coef. radiació solar Guany (W/m²)

1   E   2.9   2.23   0.06   13.1   
 

  
37.69

 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior   10.8   0.42   334   25.0   

Paret interior   10.5   1.36   313   26.2   

Forjat   16.5   1.45   490   26.3   

Forjat   14.9   1.20   490   26.3   

Buit interior   1.7   1.64       28.0   
 

  

-4.51

2.77

6.52

5.75

5.49
 

Total estructural 53.71

Ocupants     

Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)

Assegut o en repòs   6   40.70   56.71
 

244.23 340.25

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància   164.93   1.03
 

  
169.88

Càrregues interiors 244.23 510.13

Càrregues interiors totals 754.36

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.70 
 

Càrregues internes totals 
 

244.23 563.84

Potència tèrmica interna total 808.07

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  

247.4   
 

3185.56 313.54

Recuperació de calor 

Eficiència higromètrica = 55.0 %   
 

-1752.06 
  

Eficiència tèrmica = 55.0 % 
 

  -172.45

Càrregues de ventilació 1433.50 141.09

Potència tèrmica de ventilació total 1574.60

Potència tèrmica 1677.73 704.94

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 16.5 m² 144.5 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2382.7 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

P3-17 DIRECCIÓ (Despatx amb recuperador)   Planta 3 - DIRECCIÓ
 

Condicions de projecte     

Internes Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 30.0 °C

Humitat relativa interior = 50.0 %   Temperatura humida = 30.0 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Façana   N   10.9   0.26   495   Clar   24.9   

Façana   E   9.4   0.26   495   Clar   26.1   
 

  2.62

5.13
 

Finestres exteriors     

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K)) Coef. radiació solar Guany (W/m²)

1   E   2.9   2.23   0.06   17.8   
 

  
51.20

 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior   22.8   1.36   313   24.1   

Forjat   16.8   1.45   490   24.6   

Forjat   15.3   1.20   490   26.1   
 

  
3.42

14.75

38.62
 

Total estructural 115.75

Ocupants     

Activitat  Nre. persones C.lat/per (W)  C.sen/per (W)

Empleat d'oficina   2   60.48   65.27
 

120.95 130.54

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància   235.20   1.03
 

  
242.25

Càrregues interiors 120.95 372.79

Càrregues interiors totals 493.74

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.80 
 

Càrregues internes totals 
 

120.95 488.54

Potència tèrmica interna total 609.49

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  

84.0   
 

1238.16 159.68

Recuperació de calor 

Eficiència higromètrica = 55.0 %   
 

-680.99 
  

Eficiència tèrmica = 55.0 % 
 

  -87.83

Càrregues de ventilació 557.17 71.86

Potència tèrmica de ventilació total 629.03

Potència tèrmica 678.12 560.39

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 16.8 m² 73.7 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1238.5 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte Conjunt de recintes 

P3-11 CORREDOR (Passadissos o distribuïdors o escales climatitzats)   Planta 3 - CORREDOR 03
 

Condicions de projecte     

Internes Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 30.0 °C

Humitat relativa interior = 45.0 %   Temperatura humida = 30.0 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Façana   N   25.9   0.26   495   Clar   24.7   
 

  
4.51

 

Finestres exteriors     

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K)) Coef. radiació solar Guany (W/m²)

2   N   3.3   1.60   0.63   24.2   
 

  
79.76

 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior   44.7   1.37   290   25.2   

Paret interior   4.1   0.42   334   26.1   

Forjat   37.0   1.45   490   24.6   

Forjat   33.4   1.20   490   26.1   

Buit interior   26.5   1.64       27.0   
 

  

74.58

3.56

32.51

84.32

130.13
 

Total estructural 409.37

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància   222.12   1.03
 

  
228.78

Càrregues interiors   228.78

Càrregues interiors totals 228.78

FACTOR CALOR SENSIBLE : 1.00 
 

Càrregues internes totals 
 

0.00 638.15

Potència tèrmica interna total 638.15

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  

50.5   
 

783.24 95.96

Càrregues de ventilació 783.24 95.96

Potència tèrmica de ventilació total 879.20

Potència tèrmica 783.24 734.12

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 37.0 m² 41.0 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1517.4 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

ESPAI POLIVALENT (Sala actes)   Planta 3 - ESPAI POLIVALENT
 

Condicions de projecte     

Internes Externes 

Temperatura interior = 26.0 °C   Temperatura exterior = 30.0 °C

Humitat relativa interior = 50.0 %   Temperatura humida = 30.0 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 15 de Juliol 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Façana   O   21.9   0.62   173   Clar   24.6   
 

  
-19.52

 

Finestres exteriors     

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K)) Coef. radiació solar Guany (W/m²)

3   E   8.6   2.23   0.49   48.8   
 

  
421.84

 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior   17.6   0.42   334   25.1   

Paret interior   17.6   1.37   290   24.8   

Forjat   49.5   1.45   490   26.3   

Forjat   49.5   1.20   490   26.3   
 

  

-6.85

-29.16

19.56

19.06
 

Total estructural 404.93

Ocupants     

Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)

Assegut o en repòs   17   40.70   56.71
 

691.99 964.03

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància   495.02   1.03
 

  
509.87

Càrregues interiors 691.99 1473.90

Càrregues interiors totals 2165.89

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.73 
 

Càrregues internes totals 
 

691.99 1878.83

Potència tèrmica interna total 2570.81

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  

742.5   
 

10214.07 941.03

Recuperació de calor 

Eficiència higromètrica = 60.0 %   
 

-6128.44 
  

Eficiència tèrmica = 60.0 % 
 

  -564.62

Càrregues de ventilació 4085.63 376.41

Potència tèrmica de ventilació total 4462.04

Potència tèrmica 4777.61 2255.24

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 49.5 m² 142.1 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 7032.9 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

P3-2 AULA (Aula Teneria)   Planta 3 - AULA 02 
 

Condicions de projecte     

Internes Externes 

Temperatura interior = 26.0 °C   Temperatura exterior = 30.0 °C

Humitat relativa interior = 55.0 %   Temperatura humida = 30.0 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Façana   N   12.2   0.26   495   Clar   24.9   
 

  
-3.33

 

Finestres exteriors     

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K)) Coef. radiació solar Guany (W/m²)

2   N   4.2   2.34   0.06   10.8   
 

  
45.11

 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior   18.9   1.37   290   26.2   

Paret interior   18.9   2.01   149   26.5   

Paret interior   17.7   2.04   126   26.2   

Forjat   41.7   1.45   490   26.3   

Forjat   41.4   1.20   490   26.3   
 

  

4.88

20.26

8.25

16.47

15.94
 

Total estructural 107.57

Ocupants     

Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)

Assegut o en repòs   15   40.70   56.71
 

610.57 850.62

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància   426.34   1.03
 

  
439.13

Càrregues interiors 610.57 1289.75

Càrregues interiors totals 1900.33

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.70 
 

Càrregues internes totals 
 

610.57 1397.32

Potència tèrmica interna total 2007.89

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  

639.5   
 

8234.46 810.48

Recuperació de calor 

Eficiència higromètrica = 55.0 %   
 

-4528.95 
  

Eficiència tèrmica = 55.0 % 
 

  -445.77

Càrregues de ventilació 3705.51 364.72

Potència tèrmica de ventilació total 4070.23

Potència tèrmica 4316.08 1762.04

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 42.6 m² 142.6 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 6078.1 W
  
  
   



JUSTIFICACIÓ RITE  ‐  REGLAMENT INSTAL∙LACIONS TÈRMIQUES EDIFICIS  EDIFICI DE L'ESCOLA DE TENERIA 
 

 

Pàgina 129 de 242 
 

 
CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

P3-3 AULA (Aula Teneria)   Planta 3 - AULA 03 
 

Condicions de projecte     

Internes Externes 

Temperatura interior = 26.0 °C   Temperatura exterior = 30.0 °C

Humitat relativa interior = 55.0 %   Temperatura humida = 30.0 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Façana   N   10.3   0.26   495   Clar   24.9   
 

  
-2.79

 

Finestres exteriors     

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K)) Coef. radiació solar Guany (W/m²)

2   N   4.2   2.34   0.06   10.8   
 

  
45.11

 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior   18.9   2.01   149   26.5   

Paret interior   15.2   2.04   126   26.2   

Forjat   36.4   1.45   490   26.3   

Forjat   36.0   1.20   490   26.3   
 

  

20.26

7.09

14.37

13.87
 

Total estructural 97.91

Ocupants     

Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)

Assegut o en repòs   13   40.70   56.71
 

529.16 737.20

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància   371.37   1.03
 

  
382.51

Càrregues interiors 529.16 1119.71

Càrregues interiors totals 1648.87

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.70 
 

Càrregues internes totals 
 

529.16 1217.61

Potència tèrmica interna total 1746.78

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  

557.0   
 

7172.61 705.97

Recuperació de calor 

Eficiència higromètrica = 55.0 %   
 

-3944.93 
  

Eficiència tèrmica = 55.0 % 
 

  -388.28

Càrregues de ventilació 3227.67 317.69

Potència tèrmica de ventilació total 3545.36

Potència tèrmica 3756.84 1535.30

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 37.1 m² 142.5 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 5292.1 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

P3-4 ADMINISTRACIÓ (Despatx amb recuperador)   Planta 3 - ADMINISTRACIÓ
 

Condicions de projecte     

Internes Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 30.0 °C

Humitat relativa interior = 50.0 %   Temperatura humida = 30.0 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Façana   N   10.8   0.26   495   Clar   24.9   
 

  
2.60

 

Finestres exteriors     

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K)) Coef. radiació solar Guany (W/m²)

2   N   4.2   2.34   0.06   15.5   
 

  
64.53

 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior   12.8   1.36   313   24.5   

Paret interior   14.8   2.01   149   26.1   

Paret interior   15.8   0.68   26   26.6   

Forjat   30.1   1.45   490   24.6   

Forjat   27.2   1.20   490   26.1   
 

  

8.30

62.81

28.37

26.42

68.74
 

Total estructural 261.77

Ocupants     

Activitat  Nre. persones C.lat/per (W)  C.sen/per (W)

Empleat d'oficina   4   60.48   65.27
 

241.90 261.07

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància   421.15   1.03
 

  
433.78

Càrregues interiors 241.90 694.85

Càrregues interiors totals 936.75

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.80 
 

Càrregues internes totals 
 

241.90 956.62

Potència tèrmica interna total 1198.53

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  

150.4   
 

2217.06 285.93

Recuperació de calor 

Eficiència higromètrica = 55.0 %   
 

-1219.38 
  

Eficiència tèrmica = 55.0 % 
 

  -157.26

Càrregues de ventilació 997.68 128.67

Potència tèrmica de ventilació total 1126.35

Potència tèrmica 1239.58 1085.29

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 30.1 m² 77.3 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2324.9 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte Conjunt de recintes 

CORREDOR 01 (Passadissos o distribuïdors o escales climatitzats)   Planta 3 - CORREDOR 01
 

Condicions de projecte     

Internes Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 30.0 °C

Humitat relativa interior = 45.0 %   Temperatura humida = 30.0 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Façana   S   30.8   0.26   495   Clar   24.8   
 

  
6.37

 

Finestres exteriors     

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K)) Coef. radiació solar Guany (W/m²)

3   S   4.8   1.60   0.63   24.2   
 

  
115.96

 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior   16.5   1.37   290   25.1   

Paret interior   3.6   1.36   313   23.7   

Paret interior   4.3   2.01   149   26.1   

Paret interior   33.8   2.04   126   26.2   

Paret interior   15.8   0.68   26   26.6   

Forjat   39.2   1.45   490   24.6   

Forjat   33.7   1.20   490   26.1   

Buit interior   7.6   1.64       27.0   
 

  

24.65

-1.45

18.10

149.08

28.36

34.40

85.02

37.18
 

Total estructural 497.68

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància   245.03   1.03
 

  
252.38

Càrregues interiors   252.38

Càrregues interiors totals 252.38

FACTOR CALOR SENSIBLE : 1.00 
 

Càrregues internes totals 
 

0.00 750.06

Potència tèrmica interna total 750.06

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  

55.7   
 

864.04 105.87

Càrregues de ventilació 864.04 105.87

Potència tèrmica de ventilació total 969.91

Potència tèrmica 864.04 855.92

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 40.8 m² 42.1 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1720.0 W
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Planta 4 
  
CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

P4-14 DIPÒSIT F (Dipòsits de llibres)   Planta 4 - DIPÒSIT F
 

Condicions de projecte     

Internes  Externes 

Temperatura interior = 26.0 °C   Temperatura exterior = 30.0 °C

Humitat relativa interior = 45.0 %   Temperatura humida = 30.0 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Façana   N   38.2   0.26   495   Clar   24.9   

Mitgera       13.6   0.29   197       24.7   

Façana   S   17.5   0.26   495   Clar   24.8   
 

  
-10.38

-4.97

-5.38
 

Cobertes     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color Teq. (°C)

Teulada   206.8   0.28   32   Intermedi   42.0   
 

  
916.18

 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior   14.8   1.84   161   25.6   

Paret interior   22.4   1.88   183   25.5   

Paret interior   1.8   1.28   324   24.7   

Forjat   189.9   1.45   490   25.8   

Buit interior   3.3   1.64       28.0   
 

  

-10.61

-21.30

-3.01

-52.51

10.98
 

Total estructural 819.01

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància   1188.10   1.03
 

  
1223.74

Càrregues interiors   1223.74

Càrregues interiors totals 1223.74

FACTOR CALOR SENSIBLE : 1.00 
 

Càrregues internes totals 
 

0.00 2042.75

Potència tèrmica interna total 2042.75

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h) 

594.0   
 

8692.44 752.86

Càrregues de ventilació 8692.44 752.86

Potència tèrmica de ventilació total 9445.30

Potència tèrmica 8692.44 2795.61

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 198.0 m² 58.0 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 11488.1 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte Conjunt de recintes 

P4-9 EXPOSICIÓ PERMANENT I SALA REUNIONS (Sala actes)   Planta 4 - EXPOSICIÓ PERMANENT I SALA REUNIONS 
 

Condicions de projecte     

Internes Externes 

Temperatura interior = 26.0 °C   Temperatura exterior = 30.0 °C

Humitat relativa interior = 50.0 %   Temperatura humida = 30.0 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 15 de Juliol 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Façana   O   21.7   0.26   495   Clar   24.8   

Pont tèrmic (Brancals)   E   1.1   1.00   200   Clar   28.8   
 

  -6.84

3.06
 

Finestres exteriors     

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K)) Coef. radiació solar Guany (W/m²)

3   E   8.6   2.25   0.06   13.5   
 

  
116.49

 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior   14.7   0.42   334   25.0   

Paret interior   14.8   1.37   290   24.7   

Forjat   49.5   1.45   490   26.3   

Buit interior   3.3   1.64       28.0   
 

  

-6.13

-25.77

19.56

10.98
 

Total estructural 111.34

Ocupants     

Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)

Assegut o en repòs   17   40.70   56.71
 

691.99 964.03

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància   496.88   1.03
 

  
511.79

Càrregues interiors 691.99 1475.82

Càrregues interiors totals 2167.81

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.70 
 

Càrregues internes totals 
 

691.99 1587.16

Potència tèrmica interna total 2279.15

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  

745.3   
 

10252.55 944.58

Recuperació de calor 

Eficiència higromètrica = 60.0 %   
 

-6151.53 
  

Eficiència tèrmica = 60.0 % 
 

  -566.75

Càrregues de ventilació 4101.02 377.83

Potència tèrmica de ventilació total 4478.85

Potència tèrmica 4793.00 1965.00

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 49.7 m² 136.0 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 6758.0 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

P4-6 DIPÒSIT E (Dipòsits de llibres)   Planta 4 - DIPÒSIT E
 

Condicions de projecte     

Internes  Externes 

Temperatura interior = 26.0 °C   Temperatura exterior = 30.0 °C

Humitat relativa interior = 45.0 %   Temperatura humida = 30.0 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Mitgera       14.1   0.29   197       24.7   

Façana   S   33.1   0.26   495   Clar   25.5   

Façana   N   16.9   0.26   495   Clar   24.7   
 

  
-5.15

-4.12

-5.72
 

Cobertes     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color Teq. (°C)

Teulada   225.8   0.28   32   Intermedi   42.2   
 

  
1013.42

 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior   15.0   0.42   334   25.0   

Paret interior   8.7   0.46   170   24.8   

Paret interior   16.4   1.84   161   25.6   

Paret interior   1.7   1.28   324   24.7   

Forjat   205.6   1.45   490   26.1   

Buit interior   3.3   1.64       28.0   
 

  

-6.25

-4.74

-11.75

-2.84

25.34

10.98
 

Total estructural 1009.17

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància   1296.57   1.03
 

  
1335.47

Càrregues interiors   1335.47

Càrregues interiors totals 1335.47

FACTOR CALOR SENSIBLE : 1.00 
 

Càrregues internes totals 
 

0.00 2344.64

Potència tèrmica interna total 2344.64

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h) 

648.3   
 

9486.07 821.60

Càrregues de ventilació 9486.07 821.60

Potència tèrmica de ventilació total 10307.67

Potència tèrmica 9486.07 3166.24

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 216.1 m² 58.5 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 12652.3 W
  
  
   



JUSTIFICACIÓ RITE  ‐  REGLAMENT INSTAL∙LACIONS TÈRMIQUES EDIFICIS  EDIFICI DE L'ESCOLA DE TENERIA 
 

 

Pàgina 135 de 242 
 

 
CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

P4-12 GUARDAROBA (Vestuaris)  Planta 4 - GUARDAROBA
 

Condicions de projecte     

Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.0 °C

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 30.0 °C
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE
(W) 

Cobertes     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Terrat  5.1  1.18  548  Intermedi  29.9  
 

  
35.25

 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior  20.2  1.88  183  24.9  
Buit interior  3.3  1.64     27.0  

 

  33.75

16.47
 

Total estructural 85.47

Ocupants     

Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W) C.sen/per (W)

Treball amb esforç físic  2  270.98  141.23
 

541.96 282.47

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància  51.00  1.03
 

  
52.53

Instal·lacions i altres càrregues   25.50

Càrregues interiors 541.96 360.50

Càrregues interiors totals 902.46

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.45 
 

Càrregues internes totals 
 

541.96 445.97

Potència tèrmica interna total 987.93

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)

83.2  
 

1226.72 158.21

Càrregues de ventilació 1226.72 158.21

Potència tèrmica de ventilació total 1384.93

Potència tèrmica 1768.68 604.18

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 5.1 m² 465.3 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2372.9 W
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7.2.2.‐ CALEFACCIÓ 

Planta baixa 

  
CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte Conjunt de recintes 

P0-4 DISTRIBUIDOR 1 (Passadissos o distribuïdors o escales climatitzats)  Planta baixa - DISTRIBUÏDOR 1 
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 
Humitat relativa interior = 45.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %

 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Forjats inferiors   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) 

Solera  27.8  0.21  545  
 

83.48 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  33.5  1.36  302  
Paret interior  20.0  0.19  55  
Paret interior  17.1  0.68  49  
Paret interior  6.0  2.04  126  

Forjat  27.7  0.61  546  
Buit interior  6.7 1.64     

 

502.86 

49.11 

127.81 

135.21 

184.59 

126.29 
 

Total estructural 1209.35

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

181.40 
 

Càrregues internes totals 
 

1390.75

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

38.0  
 

264.63

Potència tèrmica de ventilació total 264.63

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 27.8 m² 59.5 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1655.4 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

P0-2 SALA DE RECEPCIÓ (Despatx)  Planta baixa - SALA DE RECEPCIÓ
 

Condicions de projecte   

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color

Façana  S  14.5  0.26  495  Clar  
Pont tèrmic (Llinda)  S  0.2  1.00  200  Clar  
Pont tèrmic (Brancals)  S  0.2  1.00  200  Clar  
Pont tèrmic (Ampit)  S  0.2  1.00  200  Clar  

 

102.37 

4.97 

5.24 

4.97 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))

2  S  3.0  2.45  
 

205.65 
 

Forjats inferiors   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) 

Solera  24.6  0.21  607  
 

80.06 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  14.1  1.37  290  
Paret interior  14.0  0.19  55  
Paret interior  16.1  0.68  49  

Forjat  24.2  0.61  546  
Buit interior  1.7  1.64     

 

222.12 

37.03 

126.40 

168.34 

31.57 
 

Total estructural 988.73

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

148.31 
 

Càrregues internes totals 
 

1137.04

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

123.1  
 

897.09

Potència tèrmica de ventilació total 897.09

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 24.6 m² 82.6 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2034.1 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte Conjunt de recintes 

P0-3 DIPOSIST SUPORTS ESPECIALS (Dipòsit càmara frigorifica)  Planta baixa - DIPÒSIT GRANS FORMATS 
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 7.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 
Humitat relativa interior = 45.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %

 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color

Façana  S  17.5  0.26  495  Clar  
 

48.46 
 

Forjats inferiors   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) 

Solera  29.3  0.21  607  
 

8.67 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  50.2  0.19  55  
Forjat  28.8  0.25  549  

Buit interior  1.7 1.64     
 

42.56 

32.26 

12.35 
 

Total estructural 144.30

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

21.65 
 

Càrregues internes totals 
 

165.95

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

88.0  
 

250.82

Potència tèrmica de ventilació total 250.82

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 29.3 m² 14.2 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 416.8 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

P0-5 DIPOSIT A (Dipòsits de llibres)  Planta baixa - DIPÒSIT A
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 16.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 
Humitat relativa interior = 45.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %

 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color

Façana  E  13.9  0.26  495  Clar  
Façana  S  32.0  0.26  495  Clar  

 

70.52 

177.20 
 

Forjats inferiors   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) 

Solera  63.1  0.21  607  
 

138.57 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  19.7  1.37  290  
Paret interior  23.6  0.42  334  
Paret interior  17.5  0.19  55  
Paret interior  6.3  2.04  126  

Forjat  62.7  0.61  546  
 

242.75 

88.73 

29.74 

115.01 

341.98 
 

Total estructural 1204.51

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

180.68 
 

Càrregues internes totals 
 

1385.19

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

189.3  
 

1079.69

Potència tèrmica de ventilació total 1079.69

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 63.1 m² 39.1 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2464.9 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

P0-16 DIPOSIT B (Dipòsits de llibres)  Planta baixa - DIPÒSIT B
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 16.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 
Humitat relativa interior = 45.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %

 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Forjats inferiors   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) 

Solera  117.9  0.21  607  
 

258.94 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  11.8  2.04  126  
Paret interior  132.2  1.37  290  

Forjat  7.7  1.45  490  
Forjat  107.8  0.61  546  

Buit interior  1.7 1.64     
 

216.39 

1628.32 

100.35 

587.59 

24.71 
 

Total estructural 2816.30

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

422.44 
 

Càrregues internes totals 
 

3238.74

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

353.8  
 

2017.46

Potència tèrmica de ventilació total 2017.46

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 117.9 m² 44.6 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 5256.2 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

P0-14 DIPOSIT C (Dipòsits de llibres)  Planta baixa - DIPÒSIT C
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 16.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 
Humitat relativa interior = 45.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %

 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color

Façana  N  72.9  0.26  495  Clar  
Façana  E  22.6  0.26  495  Clar  

 

437.72 

114.57 
 

Forjats inferiors   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) 

Solera  150.8  0.21  607  
 

331.20 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  77.3  1.37  290  
Paret interior  14.6  2.04  126  

Forjat  150.8  1.45  490  
Buit interior  1.7 1.64     

 

952.75 

267.50 

1965.39 

24.71 
 

Total estructural 4093.84

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

614.08 
 

Càrregues internes totals 
 

4707.92

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

452.5  
 

2580.35

Potència tèrmica de ventilació total 2580.35

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 150.8 m² 48.3 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 7288.3 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte Conjunt de recintes 

p0-15 DIPÒSITS GRANS FORMATS (Dipòsits de llibres)  Planta baixa - DIPÒSIT PER A SUPORTS ESPECIALS 
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 16.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 
Humitat relativa interior = 45.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %

 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Forjats inferiors   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) 

Solera  21.7  0.21  607  
 

47.57 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  79.8  1.37  290  
Forjat  10.0  1.45  490  
Forjat  10.4  0.61  546  

Buit interior  1.7 1.64     
 

984.44 

130.46 

56.72 

24.71 
 

Total estructural 1243.90

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

186.58 
 

Càrregues internes totals 
 

1430.48

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

65.0  
 

370.65

Potència tèrmica de ventilació total 370.65

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 21.7 m² 83.1 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1801.1 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte Conjunt de recintes 

ESCALA VESTIBUL (Passadissos o distribuïdors o escales climatitzats)  Planta baixa - ESCALES 01 
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 
Humitat relativa interior = 45.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %

 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color

Façana  E  14.3  0.26  495  Clar  
 

89.06 
 

Forjats inferiors   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) 

Solera  21.1  0.21  607  
 

64.27 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  38.7  0.42  334  
Paret interior  0.4  1.37  290  

Forjat  21.1  2.24  477  
 

177.56 

5.98 

519.96 
 

Total estructural 856.82

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

128.52 
 

Càrregues internes totals 
 

985.34

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

28.8  
 

200.93

Potència tèrmica de ventilació total 200.93

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 21.1 m² 56.1 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1186.3 W
  
  
   



JUSTIFICACIÓ RITE  ‐  REGLAMENT INSTAL∙LACIONS TÈRMIQUES EDIFICIS  EDIFICI DE L'ESCOLA DE TENERIA 
 

 

Pàgina 144 de 242 
 

 
CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte Conjunt de recintes 

ESCALES MOLL (Passadissos o distribuïdors o escales climatitzats)  Planta baixa - ESCALES 02 
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 
Humitat relativa interior = 45.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %

 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Mitgera  14.1  0.29  197  
 

44.50 
 

Forjats inferiors   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) 

Solera  14.3  0.21  607  
 

43.59 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  9.0  2.04  126  
Paret interior  13.6  1.37  290  

Forjat  14.2  2.24  477  
Buit interior  1.7 1.64     

 

201.59 

205.59 

349.72 

30.20 
 

Total estructural 875.19

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

131.28 
 

Càrregues internes totals 
 

1006.47

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

19.5  
 

136.25

Potència tèrmica de ventilació total 136.25

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 14.3 m² 79.7 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1142.7 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte Conjunt de recintes 

P0_1 MOLL DE DESCARREGA (Moll de càrrega)  Planta baixa - MOLL DE DESCÀRREGA ARXIU 
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 
Humitat relativa interior = 45.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %

 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Mitgera  25.4  0.29  197  
 

83.79 
 

Forjats inferiors   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) 

Solera  46.7  0.21  607  
 

151.72 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  14.8  1.69  44  
Paret interior  23.4  1.37  290  

Forjat  33.7  0.61  546  
Forjat  11.6  1.45  490  

Buit interior  5.0 1.64     
 

288.29 

367.78 

234.56 

193.39 

94.72 
 

Total estructural 1414.26

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

212.14 
 

Càrregues internes totals 
 

1626.40

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

140.0  
 

1020.05

Potència tèrmica de ventilació total 1020.05

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 46.7 m² 56.7 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2646.4 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte Conjunt de recintes 

P0-20 VESTIBUL ENTRADA (Vestibul Terra Radiant)  Planta baixa - VESTÍBUL ENTRADA
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 
Humitat relativa interior = 45.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %

 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color

Façana  E  8.5  0.26  495  Clar  
 

52.86 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))

3  E  17.0  2.04  
 

841.65 
 

Forjats inferiors   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) 

Solera  66.6  0.19  662  
 

182.14 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  61.5  1.37  290  
Paret interior  8.8  0.42  334  

Forjat  14.9  0.61  546  
Forjat  49.8  1.53  386  

Buit interior  3.3 1.64     
 

926.31 

40.50 

99.51 

837.04 

60.40 
 

Total estructural 3040.41

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

456.06 
 

Càrregues internes totals 
 

3496.47

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

66.6  
 

464.48

Potència tèrmica de ventilació total 464.48

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 66.6 m² 59.4 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 3961.0 W
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Planta 1 
  
CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

P1-24 DIPOSIT D (Dipòsits de llibres)  Planta 1 - DIPÒSIT D
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 16.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 
Humitat relativa interior = 45.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %

 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color

Façana  N  84.3  0.26  495  Clar  
Façana  E  25.2  0.26  495  Clar  

 

506.12 

128.06 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))

1  E  0.9  2.32  
 

39.84 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  87.9  1.37  290  
Paret interior  16.8  2.04  126  

Forjat  150.8  1.20  490  
Forjat  141.9  1.45  490  

Buit interior  3.3 1.64     
 

1082.53 

309.30 

1634.14 

1849.44 

49.42 
 

Total estructural 5598.85

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

839.83 
 

Càrregues internes totals 
 

6438.68

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

452.5  
 

2580.35

Potència tèrmica de ventilació total 2580.35

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 150.8 m² 59.8 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 9019.0 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte Conjunt de recintes 

P1-14 VESTIBUL GENERAL (Vestibul Terra Radiant)  Planta 1 - VESTÍBUL GENERAL
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 
Humitat relativa interior = 45.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %

 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cobertes   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Color 

Terrat  41.4  1.28  548  Intermedi  
 

1168.78 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  83.5  1.37  290  
Paret interior  35.8  0.39  50  
Paret interior  26.7  0.68  26  

Forjat  53.7  0.56  546  
Forjat  1.3  0.84  545  
Forjat  10.5  1.45  490  

Buit interior  9.1 1.64     
 

1257.36 

154.43 

201.20 

330.01 

11.65 

167.19 

163.46 
 

Total estructural 3454.08

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

518.11 
 

Càrregues internes totals 
 

3972.19

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

56.8  
 

395.95

Potència tèrmica de ventilació total 395.95

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 56.8 m² 76.9 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 4368.1 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte Conjunt de recintes 

P1-1 SALA REUNIONS (Despatx amb recuperador)  Planta 1 - SALA REUNIONS
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 
Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %

 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color

Mitgera     14.2  0.29  197     
Façana  S  18.3  0.26  495  Clar  

 

46.79 

129.92 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))

1  S  5.2  2.07  
 

299.60 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  35.4  0.68  49  
Forjat  22.9  0.56  546  
Forjat  23.0  1.45  490  

Buit interior  1.7 1.64     
 

276.81 

146.77 

382.68 

31.57 
 

Total estructural 1314.15

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

197.12 
 

Càrregues internes totals 
 

1511.27

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

120.2  
 

875.63

Recuperació de calor 

Eficiència tèrmica = 55.0 %  
 

-481.59

Potència tèrmica de ventilació total 394.03

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 24.0 m² 79.3 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1905.3 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte Conjunt de recintes 

P1-2 DESPATX DIRECCIÓ (Despatx amb recuperador)  Planta 1 - DESPATX DIRECCIÓ
 

Condicions de projecte   

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color

Façana  S  15.0  0.26  495  Clar  
Pont tèrmic (Llinda)  S  0.4  1.00  200  Clar  
Pont tèrmic (Brancals)  S  0.8  1.00  200  Clar  
Pont tèrmic (Ampit)  S  0.4  1.00  200  Clar  

 

106.49 

9.94 

23.18 

9.94 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))

2  S  6.7  2.22  
 

410.82 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  57.0  0.68  49  
Forjat  21.5  0.56  546  
Forjat  4.4  0.24  549  
Forjat  25.2  1.45  490  

Buit interior  1.7  1.64     
 

445.96 

137.83 

14.93 

419.24 

31.57 
 

Total estructural 1609.90

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

241.49 
 

Càrregues internes totals 
 

1851.39

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

135.4  
 

986.94

Recuperació de calor 

Eficiència tèrmica = 55.0 %  
 

-542.82

Potència tèrmica de ventilació total 444.12

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 27.1 m² 84.7 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2295.5 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte Conjunt de recintes 

P1-3 SALA DE CONSULTA (Despatx amb recuperador)  Planta 1 - SALA DE CONSULTA
 

Condicions de projecte   

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color

Façana  S  24.4  0.26  495  Clar  
Pont tèrmic (Llinda)  S  0.7  1.00  200  Clar  
Pont tèrmic (Brancals)  S  1.7  1.00  200  Clar  
Pont tèrmic (Ampit)  S  0.7  1.00  200  Clar  

 

172.72 

19.87 

46.37 

19.87 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))

4  S  13.4  2.22  
 

821.64 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  42.8  1.36  302  
Paret interior  31.1  0.68  49  

Forjat  21.1  0.24  549  
Forjat  50.3  0.56  546  
Forjat  70.2  1.45  490  

Buit interior  3.3  1.64     
 

672.66 

243.32 

71.13 

322.90 

1169.62 

61.61 
 

Total estructural 3621.71

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

543.26 
 

Càrregues internes totals 
 

4164.97

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

368.0  
 

2681.79

Recuperació de calor 

Eficiència tèrmica = 55.0 %  
 

-1474.98

Potència tèrmica de ventilació total 1206.81

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 73.6 m² 73.0 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 5371.8 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes

P1-6 OFFICE (Despatx amb recuperador)  Planta 1 - OFFICE
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 
Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %

 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Mitgera  14.0  0.29  197  
 

45.98 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  21.2  0.68  49  
Paret interior  17.8  2.01  149  

Forjat  22.4  0.56  546  
Forjat  20.9  1.45  490  

Buit interior  5.5 1.64     
 

165.89 

412.40 

143.86 

347.33 

102.84 
 

Total estructural 1218.29

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

182.74 
 

Càrregues internes totals 
 

1401.03

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

113.0  
 

823.30

Recuperació de calor 

Eficiència tèrmica = 55.0 %  
 

-452.81

Potència tèrmica de ventilació total 370.48

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 22.6 m² 78.4 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1771.5 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte Conjunt de recintes 

P1-4 C. GRUP DE TREBALL (Despatx amb recuperador)  Planta 1 - C. GRUP DE TREBALL
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 
Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %

 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color

Façana  E  14.2  0.26  495  Clar  
Façana  S  15.1  0.26  495  Clar  

 

92.31 

106.57 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))

1  E  2.2  2.32  
 

126.60 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  15.1  1.36  302  
Paret interior  15.3  0.68  49  

Forjat  17.9  0.56  546  
Forjat  16.5  1.45  490  

Buit interior  1.6 1.64     
 

236.47 

120.12 

115.16 

274.63 

30.16 
 

Total estructural 1102.04

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

165.31 
 

Càrregues internes totals 
 

1267.34

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

91.5  
 

666.84

Recuperació de calor 

Eficiència tèrmica = 55.0 %  
 

-366.76

Potència tèrmica de ventilació total 300.08

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 18.3 m² 85.6 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1567.4 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte Conjunt de recintes 

P1-7 VESTIBUL I GUIXETES (Despatx amb recuperador)  Planta 1 - VESTÍBUL I GUIXETES
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 
Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %

 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  99.4  1.37  290  
Paret interior  7.8  2.01  149  

Forjat  26.5  0.56  546  
Forjat  27.0  1.45  490  

Buit interior  3.3 1.64     
 

1565.17 

180.84 

170.08 

450.38 

63.15 
 

Total estructural 2429.63

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

364.44 
 

Càrregues internes totals 
 

2794.07

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

135.2  
 

985.52

Recuperació de calor 

Eficiència tèrmica = 55.0 %  
 

-542.04

Potència tèrmica de ventilació total 443.48

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 27.0 m² 119.7 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 3237.6 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte Conjunt de recintes 

P1-8 C. AUDIOVISUAL (Despatx amb recuperador)  Planta 1 - C. AUDIOVISUAL
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 
Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %

 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  26.0  1.37  290  
Paret interior  7.8  2.01  149  
Paret interior  6.0  1.36  313  

Forjat  7.4  0.56  546  
Forjat  7.4  1.45  490  

Buit interior  1.7 1.64     
 

409.00 

180.85 

94.08 

47.65 

123.52 

31.57 
 

Total estructural 886.68

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

133.00 
 

Càrregues internes totals 
 

1019.68

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

37.1  
 

270.40

Recuperació de calor 

Eficiència tèrmica = 55.0 %  
 

-148.72

Potència tèrmica de ventilació total 121.68

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 7.4 m² 153.8 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1141.4 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte Conjunt de recintes 

P1-5 CLASSIFICACIÓ I ORDENACIÓ (Despatx amb recuperador)  Planta 1 - CLASSIFICACIÓ I ORDENACIÓ 
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 
Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %

 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  28.1  0.68  49  
Paret interior  32.5  1.37  290  

Forjat  24.9  0.56  546  
Forjat  3.2  0.24  549  
Forjat  28.1  1.45  490  

Buit interior  1.7 1.64     
 

219.73 

511.21 

160.02 

10.93 

467.63 

31.57 
 

Total estructural 1401.09

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

210.16 
 

Càrregues internes totals 
 

1611.25

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

147.4  
 

1074.15

Recuperació de calor 

Eficiència tèrmica = 55.0 %  
 

-590.78

Potència tèrmica de ventilació total 483.37

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 29.5 m² 71.1 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2094.6 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

P1-13 SALA POLIVALENT (Sala actes)  Planta 1 - SALA POLIVALENT
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 
Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %

 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  70.7  1.37  290  
Paret interior  30.3  2.01  149  
Paret interior  26.7  0.68  26  

Forjat  82.6  0.56  546  
Forjat  75.6  0.84  545  
Forjat  3.9  1.45  490  

Buit interior  7.1 1.64     
 

1113.15 

700.00 

210.43 

530.11 

728.21 

64.69 

134.41 
 

Total estructural 3481.00

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

522.15 
 

Càrregues internes totals 
 

4003.15

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

1238.6  
 

9025.69

Recuperació de calor 

Eficiència tèrmica = 60.0 %  
 

-5415.41

Potència tèrmica de ventilació total 3610.28

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 82.6 m² 92.2 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 7613.4 W
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Planta 2 
  
CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte Conjunt de recintes 

P2-1 AULA (Aula Teneria)  Planta 2 - AULA 01
 

Condicions de projecte   

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 

Humitat relativa interior = 55.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color

Façana  N  11.5  0.26  495  Clar  
Mitgera     29.6  0.29  197     

Pont tèrmic (Llinda)  N  0.4  1.00  200  Clar  
Pont tèrmic (Brancals)  N  0.8  1.00  200  Clar  
Pont tèrmic (Ampit)  N  0.4  1.00  200  Clar  

 

87.89 

97.61 

10.76 

22.72 

10.76 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))

2  N  6.1  2.24  
 

406.40 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  33.9  1.37  290  
Paret interior  12.3  0.42  334  

Forjat  49.3  1.20  490  
Forjat  51.8  1.45  490  

Buit interior  3.8  1.64     
 

533.57 

58.87 

682.16 

861.98 

71.26 
 

Total estructural 2844.00

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

426.60 
 

Càrregues internes totals 
 

3270.59

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

776.5  
 

5658.62

Recuperació de calor 

Eficiència tèrmica = 55.0 %  
 

-3112.24

Potència tèrmica de ventilació total 2546.38

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 51.8 m² 112.4 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 5817.0 W
  
  
   



JUSTIFICACIÓ RITE  ‐  REGLAMENT INSTAL∙LACIONS TÈRMIQUES EDIFICIS  EDIFICI DE L'ESCOLA DE TENERIA 
 

 

Pàgina 159 de 242 
 

 
CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte Conjunt de recintes 

P2-2 AULA (Aula Teneria)  Planta 2 - AULA 02
 

Condicions de projecte   

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 

Humitat relativa interior = 55.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color

Façana  N  13.6  0.26  495  Clar  
Pont tèrmic (Llinda)  N  0.4  1.00  200  Clar  
Pont tèrmic (Brancals)  N  0.8  1.00  200  Clar  
Pont tèrmic (Ampit)  N  0.4  1.00  200  Clar  

 

103.98 

10.76 

22.72 

10.76 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))

2  N  6.1  2.24  
 

406.40 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  35.8  1.37  290  
Paret interior  22.1  2.01  149  

Forjat  41.7  1.20  490  
Forjat  41.7  1.45  490  

Buit interior  7.6  1.64     
 

563.81 

509.98 

577.08 

694.06 

142.52 
 

Total estructural 3042.08

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

456.31 
 

Càrregues internes totals 
 

3498.39

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

625.3  
 

4556.43

Recuperació de calor 

Eficiència tèrmica = 55.0 %  
 

-2506.04

Potència tèrmica de ventilació total 2050.40

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 41.7 m² 133.1 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 5548.8 W
  
  
   



JUSTIFICACIÓ RITE  ‐  REGLAMENT INSTAL∙LACIONS TÈRMIQUES EDIFICIS  EDIFICI DE L'ESCOLA DE TENERIA 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte Conjunt de recintes 

P2-3 AULA (Aula Teneria)  Planta 2 - AULA 03
 

Condicions de projecte   

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 

Humitat relativa interior = 55.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color

Façana  N  11.2  0.26  495  Clar  
Pont tèrmic (Llinda)  N  0.4  1.00  200  Clar  
Pont tèrmic (Brancals)  N  0.8  1.00  200  Clar  
Pont tèrmic (Ampit)  N  0.4  1.00  200  Clar  

 

85.69 

10.76 

22.72 

10.76 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))

2  N  6.1  2.24  
 

406.40 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  10.7  1.37  290  
Paret interior  44.1  2.01  149  

Forjat  36.4  1.20  490  
Forjat  36.4  1.45  490  

Buit interior  7.6  1.64     
 

168.43 

1020.10 

503.49 

605.54 

142.52 
 

Total estructural 2976.43

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

446.46 
 

Càrregues internes totals 
 

3422.90

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

545.5  
 

3975.25

Recuperació de calor 

Eficiència tèrmica = 55.0 %  
 

-2186.39

Potència tèrmica de ventilació total 1788.86

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 36.4 m² 143.3 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 5211.8 W
  
  
   



JUSTIFICACIÓ RITE  ‐  REGLAMENT INSTAL∙LACIONS TÈRMIQUES EDIFICIS  EDIFICI DE L'ESCOLA DE TENERIA 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

P2-16 AULA 04 (Aula Teneria)  Planta 2 - AULA 04
 

Condicions de projecte   

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 

Humitat relativa interior = 55.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color

Mitgera     24.4  0.29  197     
Façana  S  13.6  0.26  495  Clar  

Pont tèrmic (Llinda)  S  0.4  1.00  200  Clar  
Pont tèrmic (Brancals)  S  0.8  1.00  200  Clar  
Pont tèrmic (Ampit)  S  0.4  1.00  200  Clar  

 

80.49 

96.52 

9.94 

20.98 

9.94 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))

2  S  6.1  2.24  
 

375.14 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  40.2  1.36  302  
Forjat  43.8  1.20  490  
Forjat  44.3  1.45  490  

Buit interior  3.8  1.64     
 

629.30 

606.97 

738.13 

71.26 
 

Total estructural 2638.66

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

395.80 
 

Càrregues internes totals 
 

3034.46

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

664.9  
 

4845.39

Recuperació de calor 

Eficiència tèrmica = 55.0 %  
 

-2664.97

Potència tèrmica de ventilació total 2180.43

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 44.3 m² 117.6 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 5214.9 W
  
  
   



JUSTIFICACIÓ RITE  ‐  REGLAMENT INSTAL∙LACIONS TÈRMIQUES EDIFICIS  EDIFICI DE L'ESCOLA DE TENERIA 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

P2-17 AULA 05 (Aula Teneria)  Planta 2 - AULA 05
 

Condicions de projecte   

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 

Humitat relativa interior = 55.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color

Façana  S  10.9  0.26  495  Clar  
Pont tèrmic (Llinda)  S  0.4  1.00  200  Clar  
Pont tèrmic (Brancals)  S  0.8  1.00  200  Clar  
Pont tèrmic (Ampit)  S  0.4  1.00  200  Clar  

 

77.32 

9.94 

20.98 

9.94 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))

2  S  6.1  2.24  
 

375.14 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  11.3  1.37  290  
Paret interior  24.4  2.01  149  
Paret interior  24.4  1.36  313  

Forjat  40.2  1.20  490  
Forjat  40.7  1.45  490  

Buit interior  7.6  1.64     
 

178.49 

564.87 

380.40 

556.65 

676.92 

142.52 
 

Total estructural 2993.15

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

448.97 
 

Càrregues internes totals 
 

3442.13

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

609.8  
 

4443.66

Recuperació de calor 

Eficiència tèrmica = 55.0 %  
 

-2444.01

Potència tèrmica de ventilació total 1999.65

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 40.7 m² 133.9 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 5441.8 W
  
  
   



JUSTIFICACIÓ RITE  ‐  REGLAMENT INSTAL∙LACIONS TÈRMIQUES EDIFICIS  EDIFICI DE L'ESCOLA DE TENERIA 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

P2-18 AULA 06 (Aula Teneria)  Planta 2 - AULA 06
 

Condicions de projecte   

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 

Humitat relativa interior = 55.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color

Façana  S  11.5  0.26  495  Clar  
Pont tèrmic (Llinda)  S  0.4  1.00  200  Clar  
Pont tèrmic (Brancals)  S  0.8  1.00  200  Clar  
Pont tèrmic (Ampit)  S  0.4  1.00  200  Clar  

 

81.35 

9.94 

20.98 

9.94 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))

2  S  6.1  2.24  
 

375.14 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  11.3  1.37  290  
Paret interior  48.9  2.01  149  

Forjat  40.8  1.20  490  
Forjat  41.2  1.45  490  

Buit interior  7.6  1.64     
 

177.27 

1130.45 

564.20 

686.80 

142.52 
 

Total estructural 3198.59

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

479.79 
 

Càrregues internes totals 
 

3678.37

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

618.7  
 

4508.74

Recuperació de calor 

Eficiència tèrmica = 55.0 %  
 

-2479.81

Potència tèrmica de ventilació total 2028.93

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 41.2 m² 138.4 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 5707.3 W
  
  
   



JUSTIFICACIÓ RITE  ‐  REGLAMENT INSTAL∙LACIONS TÈRMIQUES EDIFICIS  EDIFICI DE L'ESCOLA DE TENERIA 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

P2-19 AULA 07 (Aula Teneria)  Planta 2 - AULA 07
 

Condicions de projecte   

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 

Humitat relativa interior = 55.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color

Façana  S  11.4  0.26  495  Clar  
Pont tèrmic (Llinda)  S  0.4  1.00  200  Clar  
Pont tèrmic (Brancals)  S  0.8  1.00  200  Clar  
Pont tèrmic (Ampit)  S  0.4  1.00  200  Clar  

 

80.56 

9.94 

20.98 

9.94 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))

2  S  6.1  2.24  
 

375.14 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  12.4  1.37  290  
Paret interior  9.5  0.42  334  
Paret interior  24.5  2.01  149  
Paret interior  13.4  1.36  313  

Forjat  42.5  1.20  490  
Forjat  42.5  1.45  490  

Buit interior  9.2  1.64     
 

195.13 

45.66 

565.59 

208.23 

589.04 

708.46 

174.10 
 

Total estructural 2982.75

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

447.41 
 

Càrregues internes totals 
 

3430.16

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

638.2  
 

4650.98

Recuperació de calor 

Eficiència tèrmica = 55.0 %  
 

-2558.04

Potència tèrmica de ventilació total 2092.94

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 42.5 m² 129.8 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 5523.1 W
  
  
   



JUSTIFICACIÓ RITE  ‐  REGLAMENT INSTAL∙LACIONS TÈRMIQUES EDIFICIS  EDIFICI DE L'ESCOLA DE TENERIA 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

P2-20 AULA 08 (Aula Teneria)  Planta 2 - AULA 08
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 
Humitat relativa interior = 55.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %

 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color

Façana  S  12.9  0.26  495  Clar  
Façana  E  10.8  0.26  495  Clar  

 

91.35 

70.10 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))

1  E  3.3  2.20  
 

185.01 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  12.9  0.42  334  
Paret interior  12.9  1.36  313  

Forjat  16.5  1.20  490  
Forjat  16.5  1.45  490  

Buit interior  1.7 1.64     
 

61.95 

201.67 

228.35 

274.63 

31.57 
 

Total estructural 1144.64

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

171.70 
 

Càrregues internes totals 
 

1316.33

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

247.4  
 

1802.86

Recuperació de calor 

Eficiència tèrmica = 55.0 %  
 

-991.57

Potència tèrmica de ventilació total 811.29

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 16.5 m² 129.0 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2127.6 W
  
  
   



JUSTIFICACIÓ RITE  ‐  REGLAMENT INSTAL∙LACIONS TÈRMIQUES EDIFICIS  EDIFICI DE L'ESCOLA DE TENERIA 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

P2-11 BANY D. (Bany calefactat)  Planta 2 - BANY D.
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 
Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %

 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  13.0  0.42  334  
Paret interior  15.5  2.01  149  
Paret interior  5.8  1.36  302  
Paret interior  2.7  0.46  170  

Forjat  6.5  0.75  545  
Forjat  7.3  0.84  545  

Buit interior  1.7 1.64     
 

59.78 

342.59 

87.44 

13.69 

53.47 

66.99 

30.20 
 

Total estructural 654.17

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

98.13 
 

Càrregues internes totals 
 

752.29

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

54.0  
 

376.40

Potència tèrmica de ventilació total 376.40

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 7.3 m² 155.2 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1128.7 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

P2-10 BANY H. (Bany calefactat)  Planta 2 - BANY H.
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 
Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %

 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  30.9  2.01  149  
Paret interior  5.8  1.36  302  

Forjat  7.0  0.75  545  
Forjat  7.0  0.84  545  

Buit interior  1.8 1.64     
 

682.98 

86.26 

57.69 

64.46 

32.50 
 

Total estructural 923.90

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

138.58 
 

Càrregues internes totals 
 

1062.48

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

54.0  
 

376.40

Potència tèrmica de ventilació total 376.40

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 7.0 m² 205.7 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1438.9 W
  
  
   



JUSTIFICACIÓ RITE  ‐  REGLAMENT INSTAL∙LACIONS TÈRMIQUES EDIFICIS  EDIFICI DE L'ESCOLA DE TENERIA 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

P2-12 BANY A. (Bany calefactat)  Planta 2 - BANY A.
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 
Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %

 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  2.2  0.46  170  
Paret interior  19.4  2.01  149  
Paret interior  4.6  1.36  302  

Forjat  3.9  1.20  490  
Forjat  3.9  1.45  490  

Buit interior  1.9 1.64     
 

10.96 

428.84 

69.27 

51.45 

61.88 

34.89 
 

Total estructural 657.29

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

98.59 
 

Càrregues internes totals 
 

755.89

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

54.0  
 

376.40

Potència tèrmica de ventilació total 376.40

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 3.9 m² 291.4 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1132.3 W
  
  
   



JUSTIFICACIÓ RITE  ‐  REGLAMENT INSTAL∙LACIONS TÈRMIQUES EDIFICIS  EDIFICI DE L'ESCOLA DE TENERIA 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte Conjunt de recintes 

P2-7 CORREDOR (Passadissos o distribuïdors o escales climatitzats)  Planta 2 - CORREDOR 01 
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 
Humitat relativa interior = 45.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %

 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color

Façana  S  21.8  0.26  495  Clar  
 

147.90 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))

1  S  1.6  1.60  
 

65.93 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  75.3  1.37  290  
Forjat  31.7  1.20  490  
Forjat  32.1  1.45  490  

Buit interior  30.2 1.64     
Buit interior  3.2 1.60     

 

1134.21 

419.40 

511.87 

545.31 

56.91 
 

Total estructural 2881.53

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

432.23 
 

Càrregues internes totals 
 

3313.75

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

46.2  
 

322.05

Potència tèrmica de ventilació total 322.05

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 33.9 m² 107.3 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 3635.8 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

P2-4 ADMINISTRACIÓ (Despatx)  Planta 2 - ADMINISTRACIÓ
 

Condicions de projecte   

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color

Façana  N  11.8  0.26  495  Clar  
Pont tèrmic (Llinda)  N  0.4  1.00  200  Clar  
Pont tèrmic (Brancals)  N  0.8  1.00  200  Clar  
Pont tèrmic (Ampit)  N  0.4  1.00  200  Clar  

 

90.51 

10.76 

22.72 

10.76 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))

2  N  6.1  2.24  
 

406.40 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  11.2  1.37  290  
Paret interior  22.1  1.36  313  
Paret interior  22.1  2.01  149  

Forjat  37.5  1.20  490  
Forjat  37.1  1.45  490  

Buit interior  7.6  1.64     
 

176.65 

344.49 

510.12 

519.19 

617.86 

142.52 
 

Total estructural 2852.00

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

427.80 
 

Càrregues internes totals 
 

3279.80

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

187.5  
 

1366.37

Potència tèrmica de ventilació total 1366.37

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 37.5 m² 123.9 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 4646.2 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte Conjunt de recintes 

P2-5 DIRECCIÓ (Despatx)  Planta 2 - DIRECCIÓ
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 
Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %

 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color

Façana  N  13.0  0.26  495  Clar  
Façana  E  11.4  0.26  495  Clar  

 

99.75 

73.68 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))

1  E  3.3  2.20  
 

185.01 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  27.3  1.36  313  
Forjat  16.8  1.20  490  
Forjat  16.8  1.45  490  

 

426.14 

232.58 

279.73 
 

Total estructural 1296.88

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

194.53 
 

Càrregues internes totals 
 

1491.41

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

84.0  
 

612.12

Potència tèrmica de ventilació total 612.12

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 16.8 m² 125.2 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2103.5 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte Conjunt de recintes 

P2-15 CORREDOR (Passadissos o distribuïdors o escales climatitzats)  Planta 2 - CORREDOR 03 
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 
Humitat relativa interior = 45.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %

 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color

Façana  N  22.8  0.26  495  Clar  
 

167.26 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))

1  N  1.7  1.60  
 

76.05 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  67.5  1.37  290  
Paret interior  11.4  0.42  334  

Forjat  36.1  1.20  490  
Forjat  37.0  1.45  490  

Buit interior  26.5 1.64     
Buit interior  1.6 1.60     

 

1017.23 

52.44 

477.71 

589.54 

477.15 

28.79 
 

Total estructural 2886.16

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

432.92 
 

Càrregues internes totals 
 

3319.09

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

50.5  
 

351.87

Potència tèrmica de ventilació total 351.87

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 37.0 m² 99.2 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 3671.0 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte Conjunt de recintes 

P2-9 DISTRIBUÏDOR P. (Vestibul Terra Radiant)  Planta 2 - DISTRIBUÏDOR P.
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 
Humitat relativa interior = 45.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %

 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  33.7  2.01  149  
Paret interior  6.1  0.46  170  
Paret interior  28.6  0.68  26  
Paret interior  17.1  1.37  290  

Forjat  33.6  0.75  545  
Forjat  33.1  0.84  545  

Buit interior  12.4 1.64     
 

745.54 

31.13 

215.43 

258.35 

277.03 

305.24 

223.64 
 

Total estructural 2056.36

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

308.45 
 

Càrregues internes totals 
 

2364.81

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

33.9  
 

236.02

Potència tèrmica de ventilació total 236.02

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 33.9 m² 76.8 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2600.8 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

P2-23 ESPAI POLIVALENT (Sala actes)  Planta 2 - ESPAI POLIVALENT
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 
Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %

 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color

Façana  E  13.4  0.26  495  Clar  
Façana  O  26.1  0.62  173  Clar  

 

86.90 

409.20 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))

3  E  13.2  2.09  
 

698.10 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  21.1  0.42  334  
Paret interior  21.1  1.37  290  

Forjat  38.1  1.70  477  
Forjat  10.5  1.20  490  
Forjat  49.5  1.45  490  

 

101.09 

331.82 

747.71 

145.33 

824.27 
 

Total estructural 3344.42

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

501.66 
 

Càrregues internes totals 
 

3846.08

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

742.5  
 

5410.93

Recuperació de calor 

Eficiència tèrmica = 60.0 %  
 

-3246.56

Potència tèrmica de ventilació total 2164.37

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 49.5 m² 121.4 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 6010.5 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

P2-8 TERRASSA (Vestibul Terra Radiant)  Planta 2 - TERRASSA
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 
Humitat relativa interior = 45.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %

 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color

Façana  E  27.7  0.62  173  Clar  
 

415.40 
 

Cobertes   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Color 

Terrat  33.6  1.28  548  Intermedi  
 

950.34 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  28.6  0.68  26  
Paret interior  23.6  1.37  290  

Forjat  34.9  0.75  545  
Buit interior  4.9 1.60     

 

215.36 

354.88 

287.61 

85.70 
 

Total estructural 2309.29

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

346.39 
 

Càrregues internes totals 
 

2655.69

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

35.3  
 

246.00

Potència tèrmica de ventilació total 246.00

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 35.3 m² 82.2 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2901.7 W
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Planta 3 
 CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte Conjunt de recintes 

P3-1 AULA (Aula Teneria)  Planta 3 - AULA 01
 

Condicions de projecte   

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 

Humitat relativa interior = 55.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color

Façana  N  10.5  0.26  495  Clar  
Mitgera     24.8  0.29  197     

Pont tèrmic (Llinda)  N  0.4  1.00  200  Clar  
Pont tèrmic (Brancals)  N  0.5  1.00  200  Clar  
Pont tèrmic (Ampit)  N  0.4  1.00  200  Clar  

 

80.51 

81.59 

10.76 

15.55 

10.76 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))

2  N  4.2  2.34  
 

290.44 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  27.7  1.37  290  
Paret interior  10.1  0.42  334  

Forjat  51.8  1.20  490  
Forjat  49.2  1.45  490  

Buit interior  3.8  1.64     
 

436.19 

48.52 

716.70 

819.67 

71.26 
 

Total estructural 2581.95

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

387.29 
 

Càrregues internes totals 
 

2969.24

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

776.6  
 

5659.11

Recuperació de calor 

Eficiència tèrmica = 55.0 %  
 

-3112.51

Potència tèrmica de ventilació total 2546.60

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 51.8 m² 106.5 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 5515.8 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte Conjunt de recintes 

P3-13 AULA (Aula Teneria)  Planta 3 - AULA 04
 

Condicions de projecte   

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 

Humitat relativa interior = 55.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color

Mitgera     20.4  0.29  197     
Façana  S  12.3  0.26  495  Clar  

Pont tèrmic (Llinda)  S  0.4  1.00  200  Clar  
Pont tèrmic (Brancals)  S  0.5  1.00  200  Clar  
Pont tèrmic (Ampit)  S  0.4  1.00  200  Clar  

 

67.27 

87.18 

9.94 

14.35 

9.94 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))

2  S  4.2  2.34  
 

268.10 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  33.0  1.36  302  
Forjat  44.3  1.20  490  
Forjat  41.7  1.45  490  

Buit interior  3.8  1.64     
 

516.21 

613.73 

694.84 

71.26 
 

Total estructural 2352.81

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

352.92 
 

Càrregues internes totals 
 

2705.73

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

664.9  
 

4845.39

Recuperació de calor 

Eficiència tèrmica = 55.0 %  
 

-2664.97

Potència tèrmica de ventilació total 2180.43

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 44.3 m² 110.2 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 4886.2 W
  
  
   



JUSTIFICACIÓ RITE  ‐  REGLAMENT INSTAL∙LACIONS TÈRMIQUES EDIFICIS  EDIFICI DE L'ESCOLA DE TENERIA 
 

 

Pàgina 178 de 242 
 

 
CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte Conjunt de recintes 

P3-14 AULA (Aula Teneria)  Planta 3 - AULA 05
 

Condicions de projecte   

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 

Humitat relativa interior = 55.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color

Façana  S  10.0  0.26  495  Clar  
Pont tèrmic (Llinda)  S  0.4  1.00  200  Clar  
Pont tèrmic (Brancals)  S  0.5  1.00  200  Clar  
Pont tèrmic (Ampit)  S  0.4  1.00  200  Clar  

 

71.13 

9.94 

14.35 

9.94 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))

2  S  4.2  2.34  
 

268.10 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  8.2  1.37  290  
Paret interior  20.4  2.01  149  
Paret interior  20.4  1.36  313  

Forjat  40.7  1.20  490  
Forjat  39.5  1.45  490  

Buit interior  7.6  1.64     
 

129.63 

472.13 

317.95 

562.83 

657.47 

142.52 
 

Total estructural 2655.98

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

398.40 
 

Càrregues internes totals 
 

3054.38

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

609.8  
 

4443.66

Recuperació de calor 

Eficiència tèrmica = 55.0 %  
 

-2444.01

Potència tèrmica de ventilació total 1999.65

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 40.7 m² 124.3 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 5054.0 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte Conjunt de recintes 

P3-15 AULA (Aula Teneria)  Planta 3 - AULA 06
 

Condicions de projecte   

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 

Humitat relativa interior = 55.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color

Façana  S  10.5  0.26  495  Clar  
Pont tèrmic (Llinda)  S  0.4  1.00  200  Clar  
Pont tèrmic (Brancals)  S  0.5  1.00  200  Clar  
Pont tèrmic (Ampit)  S  0.4  1.00  200  Clar  

 

74.50 

9.94 

14.35 

9.94 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))

2  S  4.2  2.34  
 

268.10 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  8.2  1.37  290  
Paret interior  40.9  2.01  149  

Forjat  41.2  1.20  490  
Forjat  40.0  1.45  490  

Buit interior  7.6  1.64     
 

128.61 

944.86 

571.05 

666.79 

142.52 
 

Total estructural 2830.65

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

424.60 
 

Càrregues internes totals 
 

3255.24

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

618.7  
 

4508.74

Recuperació de calor 

Eficiència tèrmica = 55.0 %  
 

-2479.81

Potència tèrmica de ventilació total 2028.93

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 41.2 m² 128.1 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 5284.2 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte Conjunt de recintes 

P3-16 AULA (Aula Teneria)  Planta 3 - AULA 07
 

Condicions de projecte   

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 

Humitat relativa interior = 55.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color

Façana  S  10.4  0.26  495  Clar  
Pont tèrmic (Llinda)  S  0.4  1.00  200  Clar  
Pont tèrmic (Brancals)  S  0.5  1.00  200  Clar  
Pont tèrmic (Ampit)  S  0.4  1.00  200  Clar  

 

73.84 

9.94 

14.35 

9.94 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))

2  S  4.2  2.34  
 

268.10 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  9.1  1.37  290  
Paret interior  8.0  0.42  334  
Paret interior  20.5  2.01  149  
Paret interior  10.9  1.36  313  

Forjat  42.5  1.20  490  
Forjat  40.1  1.45  490  

Buit interior  9.2  1.64     
 

143.54 

38.16 

472.73 

169.75 

589.05 

667.19 

174.10 
 

Total estructural 2630.69

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

394.60 
 

Càrregues internes totals 
 

3025.29

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

638.2  
 

4650.98

Recuperació de calor 

Eficiència tèrmica = 55.0 %  
 

-2558.04

Potència tèrmica de ventilació total 2092.94

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 42.5 m² 120.3 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 5118.2 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

P3-16' AULA (Aula Teneria)  Planta 3 - AULA 08
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 
Humitat relativa interior = 55.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %

 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color

Façana  S  10.8  0.26  495  Clar  
Façana  E  8.9  0.26  495  Clar  

 

76.35 

57.96 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))

1  E  2.9  2.23  
 

162.55 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  10.8  0.42  334  
Paret interior  10.5  1.36  313  

Forjat  16.5  1.20  490  
Forjat  14.9  1.45  490  

Buit interior  1.7 1.64     
 

51.78 

164.27 

228.35 

248.76 

31.57 
 

Total estructural 1021.60

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

153.24 
 

Càrregues internes totals 
 

1174.84

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

247.4  
 

1802.86

Recuperació de calor 

Eficiència tèrmica = 55.0 %  
 

-991.57

Potència tèrmica de ventilació total 811.29

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 16.5 m² 120.4 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1986.1 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

P3-8 BANY D. (Bany calefactat)  Planta 3 - BANY D.
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 
Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %

 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  10.9  0.42  334  
Paret interior  12.7  2.01  149  
Paret interior  4.9  1.36  302  
Paret interior  2.1  0.46  170  

Forjat  7.3  0.75  545  
Forjat  7.3  1.45  490  

Buit interior  1.7 1.64     
 

49.97 

280.88 

73.08 

10.86 

59.96 

115.60 

30.20 
 

Total estructural 620.56

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

93.08 
 

Càrregues internes totals 
 

713.64

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

54.0  
 

376.40

Potència tèrmica de ventilació total 376.40

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 7.3 m² 149.8 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1090.0 W
  
  
   



JUSTIFICACIÓ RITE  ‐  REGLAMENT INSTAL∙LACIONS TÈRMIQUES EDIFICIS  EDIFICI DE L'ESCOLA DE TENERIA 
 

 

Pàgina 183 de 242 
 

 
CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

P3-7 BANY H. (Bany calefactat)  Planta 3 - BANY H.
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 
Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %

 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  25.6  2.01  149  
Paret interior  4.9  1.36  302  

Forjat  7.0  0.75  545  
Forjat  5.2  1.45  490  

Buit interior  1.7 1.64     
 

564.77 

73.70 

57.69 

82.60 

30.20 
 

Total estructural 808.97

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

121.35 
 

Càrregues internes totals 
 

930.31

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

54.0  
 

376.40

Potència tèrmica de ventilació total 376.40

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 7.0 m² 186.8 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1306.7 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

P3-9 BANY A. (Bany calefactat)  Planta 3 - BANY A.
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 
Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %

 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  2.0  0.46  170  
Paret interior  16.3  2.01  149  
Paret interior  3.9  1.36  302  

Forjat  3.9  1.20  490  
Forjat  3.9  1.45  490  

Buit interior  1.9 1.64     
 

10.12 

359.26 

57.91 

51.45 

61.89 

34.89 
 

Total estructural 575.53

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

86.33 
 

Càrregues internes totals 
 

661.86

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

54.0  
 

376.40

Potència tèrmica de ventilació total 376.40

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 3.9 m² 266.2 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1038.3 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

P3-17 DIRECCIÓ (Despatx amb recuperador)  Planta 3 - DIRECCIÓ
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 
Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %

 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color

Façana  N  10.9  0.26  495  Clar  
Façana  E  9.4  0.26  495  Clar  

 

83.37 

60.95 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))

1  E  2.9  2.23  
 

162.55 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  22.8  1.36  313  
Forjat  16.8  1.20  490  
Forjat  15.3  1.45  490  

 

356.17 

232.58 

254.94 
 

Total estructural 1150.57

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

172.58 
 

Càrregues internes totals 
 

1323.15

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

84.0  
 

612.12

Recuperació de calor 

Eficiència tèrmica = 55.0 %  
 

-336.66

Potència tèrmica de ventilació total 275.45

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 16.8 m² 95.2 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1598.6 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte Conjunt de recintes 

P3-11 CORREDOR (Passadissos o distribuïdors o escales climatitzats)  Planta 3 - CORREDOR 03 
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 
Humitat relativa interior = 45.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %

 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color

Façana  N  25.9  0.26  495  Clar  
 

190.37 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))

2  N  3.3  1.60  
 

150.91 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  44.7  1.37  290  
Paret interior  9.6  0.42  334  

Forjat  37.0  1.20  490  
Forjat  36.5  1.45  490  

Buit interior  26.5 1.64     
 

672.74 

43.83 

490.18 

580.83 

477.15 
 

Total estructural 2606.00

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

390.90 
 

Càrregues internes totals 
 

2996.91

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

50.5  
 

351.87

Potència tèrmica de ventilació total 351.87

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 37.0 m² 90.5 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 3348.8 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

ESPAI POLIVALENT (Sala actes)  Planta 3 - ESPAI POLIVALENT
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 
Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %

 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color

Façana  E  13.6  0.26  495  Clar  
Façana  O  21.9  0.62  173  Clar  

 

88.16 

342.02 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))

3  E  8.6  2.23  
 

487.64 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  17.6  0.42  334  
Paret interior  17.6  1.37  290  

Forjat  49.5  1.20  490  
Forjat  49.5  1.45  490  

 

84.50 

277.34 

685.35 

824.26 
 

Total estructural 2789.28

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

418.39 
 

Càrregues internes totals 
 

3207.67

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

742.5  
 

5410.93

Recuperació de calor 

Eficiència tèrmica = 60.0 %  
 

-3246.56

Potència tèrmica de ventilació total 2164.37

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 49.5 m² 108.5 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 5372.0 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte Conjunt de recintes 

P3-2 AULA (Aula Teneria)  Planta 3 - AULA 02
 

Condicions de projecte   

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 

Humitat relativa interior = 55.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color

Façana  N  12.2  0.26  495  Clar  
Pont tèrmic (Llinda)  N  0.4  1.00  200  Clar  
Pont tèrmic (Brancals)  N  0.5  1.00  200  Clar  
Pont tèrmic (Ampit)  N  0.4  1.00  200  Clar  

 

93.96 

10.76 

15.55 

10.76 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))

2  N  4.2  2.34  
 

290.44 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  18.9  1.37  290  
Paret interior  18.9  2.01  149  
Paret interior  17.7  2.04  126  

Forjat  41.7  1.20  490  
Forjat  41.4  1.45  490  

 

298.05 

435.95 

416.22 

577.08 

689.25 
 

Total estructural 2838.02

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

425.70 
 

Càrregues internes totals 
 

3263.73

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

639.5  
 

4660.28

Recuperació de calor 

Eficiència tèrmica = 55.0 %  
 

-2563.15

Potència tèrmica de ventilació total 2097.13

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 42.6 m² 125.7 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 5360.9 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte Conjunt de recintes 

P3-3 AULA (Aula Teneria)  Planta 3 - AULA 03
 

Condicions de projecte   

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 

Humitat relativa interior = 55.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color

Façana  N  10.3  0.26  495  Clar  
Pont tèrmic (Llinda)  N  0.4  1.00  200  Clar  
Pont tèrmic (Brancals)  N  0.5  1.00  200  Clar  
Pont tèrmic (Ampit)  N  0.4  1.00  200  Clar  

 

78.67 

10.76 

15.55 

10.76 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))

2  N  4.2  2.34  
 

290.44 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  37.7  2.01  149  
Paret interior  15.2  2.04  126  

Forjat  36.4  1.20  490  
Forjat  36.0  1.45  490  

 

870.89 

357.84 

503.48 

600.05 
 

Total estructural 2738.45

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

410.77 
 

Càrregues internes totals 
 

3149.22

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

557.0  
 

4059.32

Recuperació de calor 

Eficiència tèrmica = 55.0 %  
 

-2232.63

Potència tèrmica de ventilació total 1826.69

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 37.1 m² 134.0 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 4975.9 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte Conjunt de recintes 

P3-4 ADMINISTRACIÓ (Despatx amb recuperador)  Planta 3 - ADMINISTRACIÓ
 

Condicions de projecte   

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color

Façana  N  10.8  0.26  495  Clar  
Pont tèrmic (Llinda)  N  0.4  1.00  200  Clar  
Pont tèrmic (Brancals)  N  0.5  1.00  200  Clar  
Pont tèrmic (Ampit)  N  0.4  1.00  200  Clar  

 

82.70 

10.76 

15.55 

10.76 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))

2  N  4.2  2.34  
 

290.44 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  14.8  1.36  313  
Paret interior  14.8  2.01  149  
Paret interior  15.8  0.68  26  

Forjat  30.1  1.20  490  
Forjat  28.5  1.45  490  

 

230.12 

341.18 

124.28 

416.48 

474.55 
 

Total estructural 1996.81

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

299.52 
 

Càrregues internes totals 
 

2296.34

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

150.4  
 

1096.06

Recuperació de calor 

Eficiència tèrmica = 55.0 %  
 

-602.83

Potència tèrmica de ventilació total 493.23

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 30.1 m² 92.7 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2789.6 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte Conjunt de recintes 

CORREDOR 01 (Passadissos o distribuïdors o escales climatitzats)  Planta 3 - CORREDOR 01 
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 
Humitat relativa interior = 45.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %

 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color

Façana  S  30.8  0.26  495  Clar  
 

208.83 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))

3  S  4.8  1.60  
 

202.51 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  18.7  1.37  290  
Paret interior  3.6  1.36  313  
Paret interior  4.3  2.01  149  
Paret interior  33.8  2.04  126  
Paret interior  15.8  0.68  26  

Forjat  39.2  1.20  490  
Forjat  39.6  1.45  490  

Buit interior  7.6 1.64     
 

281.74 

54.07 

94.02 

759.11 

118.84 

518.62 

630.07 

136.33 
 

Total estructural 3004.14

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

450.62 
 

Càrregues internes totals 
 

3454.76

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

55.7  
 

388.17

Potència tèrmica de ventilació total 388.17

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 40.8 m² 94.1 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 3842.9 W
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Planta 4 
  
CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

P4-14 DIPÒSIT F (Dipòsits de llibres)  Planta 4 - DIPÒSIT F
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 16.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 
Humitat relativa interior = 45.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %

 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color

Façana  N  38.2  0.26  495  Clar  
Mitgera     13.6  0.29  197     
Façana  E  9.0  0.26  495  Clar  
Façana  S  19.9  0.26  495  Clar  

 

229.35 

34.96 

45.82 

110.32 
 

Cobertes   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Color 

Teulada  206.8  0.28  32  Intermedi  
 

1049.45 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  14.8  1.84  161  
Paret interior  22.4  1.88  183  
Paret interior  1.8  1.28  324  

Forjat  189.9  1.20  490  
Buit interior  3.3 1.64     

 

246.05 

378.44 

21.27 

2057.83 

49.42 
 

Total estructural 4222.91

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

633.44 
 

Càrregues internes totals 
 

4856.34

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

594.0  
 

3387.87

Potència tèrmica de ventilació total 3387.87

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 198.0 m² 41.6 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 8244.2 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte Conjunt de recintes 

P4-9 EXPOSICIÓ PERMANENT I SALA REUNIONS (Sala 
actes)  

Planta 4 - EXPOSICIÓ PERMANENT I SALA 
REUNIONS 

 

Condicions de projecte   

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color

Façana  E  12.2  0.26  495  Clar  
Façana  O  21.7  0.26  495  Clar  

Pont tèrmic (Llinda)  E  0.5  1.00  200  Clar  
Pont tèrmic (Brancals)  E  1.1  1.00  200  Clar  
Pont tèrmic (Ampit)  E  0.5  1.00  200  Clar  

 

79.31 

140.93 

13.66 

27.32 

13.66 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))

3  E  8.6  2.25  
 

491.29 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  14.7  0.42  334  
Paret interior  14.8  1.37  290  

Forjat  49.5  1.20  490  
Buit interior  3.3  1.64     

 

70.47 

232.71 

685.34 

63.15 
 

Total estructural 1817.85

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

272.68 
 

Càrregues internes totals 
 

2090.52

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

745.3  
 

5431.31

Recuperació de calor 

Eficiència tèrmica = 60.0 %  
 

-3258.79

Potència tèrmica de ventilació total 2172.53

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 49.7 m² 85.8 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 4263.0 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

P4-6 DIPÒSIT E (Dipòsits de llibres)  Planta 4 - DIPÒSIT E
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 16.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 
Humitat relativa interior = 45.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %

 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color

Mitgera     14.1  0.29  197     
Façana  S  33.1  0.26  495  Clar  
Façana  E  8.0  0.26  495  Clar  
Façana  N  16.9  0.26  495  Clar  

 

36.26 

183.55 

40.67 

101.21 
 

Cobertes   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Color 

Teulada  225.8  0.28  32  Intermedi  
 

1145.66 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  15.0  0.42  334  
Paret interior  8.7  0.46  170  
Paret interior  16.4  1.84  161  
Paret interior  1.7  1.28  324  

Forjat  205.6  1.20  490  
Buit interior  3.3 1.64     

 

56.24 

36.30 

272.56 

20.01 

2228.15 

49.42 
 

Total estructural 4170.02

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

625.50 
 

Càrregues internes totals 
 

4795.53

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

648.3  
 

3697.19

Potència tèrmica de ventilació total 3697.19

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 216.1 m² 39.3 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 8492.7 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

P4-12 GUARDAROBA (Vestuaris)  Planta 4 - GUARDAROBA
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -2.0 °C 
Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 %

 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cobertes   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²) Color 

Terrat  5.1  1.28  548  Intermedi  
 

150.62 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)

Paret interior  20.2  1.88  183  
Forjat  0.2  1.70  477  
Forjat  4.4  1.20  490  

Buit interior  3.3 1.64     
 

437.61 

4.00 

60.91 

63.15 
 

Total estructural 716.28

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 
 

107.44 
 

Càrregues internes totals 
 

823.73

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)

83.2  
 

606.46

Potència tèrmica de ventilació total 606.46

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 5.1 m² 280.4 W/m²
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1430.2 W
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7.2.‐ RESUM CÀRREGUES TÈRMIQUES LOCAL PER LOCAL 

Ref.  PLANTA 
POTÈNCIA TERRA 
RADIANT (W) 

DEMANDA CALOR 
(W) 

DEMANDA FRED 
(W) 

  PLANTA 0   

P0‐01  MOLL DE DESCÀRREGA D'ARXIU    2.842,1  2.846,9 

P0‐02  SALA DE RECEPCIÓ  2.157,1  2.901,2 

P0‐03  DIPOSIT PER A SUPORTS ESPECIALS   

P0‐04  DISTRIBUDOR 1  1.861,4  932,5 

P0‐05  DIPÒSIT A  2.634,0  3.335,4 

P0‐06  BANY ADAPTAT   
P0‐07  SERVEIS   
P0‐08  SALA DESINFECCIÓ I DESINSECTACIÓ   
P0‐09  DISTRIBUIDOR 2   
P0‐10  PASSADÍS   
P0‐11  DISTRIBUIDOR 3   
P0‐12  ASCENSOR   
P0‐13  ASCENSOR   
P0‐14  DIPÒSIT C  7.707,1  8.092,2 

P0‐15  DIPÒSIT GRANS FORMATS  2.035,9  1.153,1 

P0‐16  DIPÒSIT B  5.691,9  6.175,5 

P0‐17  E.T ( ENDESA )   
P0‐18  SOTA ESCALA   
P0‐19  MAGATZEM MATERIAL   

P0‐PB‐20  VESTIBUL ENTRADA  4.235,6   
P0‐PB‐21  ESCALA 2   

    4236  24.929,5  25.436,8 

  PLANTA 1   

P1‐01  SALA REUNIONS  1.975,8  1.975,8  1.848,0 

P1‐02  DESPATX DIRECCIÓ  2.382,8  2.382,8  2.211,1 

P1‐03  SALA DE CONSULTA  5.545,9  5.545,9  5.511,6 

P1‐04  C.GRUPS DE TREBALL  1.648,8  1.648,8  1.475,1 

P1‐05  CLASSIFICACIÓ I ORDENACIÓ + VESTIBUL I GUIXETES  5.687,8  5.687,8  4.309,5 

P1‐06  OFFICE  1.872,9  1.872,9  1.713,8 

P1‐07  VESTIBUL I GUIXETES   
P1‐08  C. AUDIOVISUAL  1.240,7  1.240,7  556,6 

P1‐09  ESCALA 1   
P1‐10  ESCALA NIT   
P1‐11  NETEJA   
P1‐12  BANY   
P1‐13  SALA POLIVALENT ( Saló d'actes )  7.907,7  7.909,7  10.941,9 

P1‐14  VESTIBUL GENERAL  4.608,9   
P1‐15  ASCENSORS   
P1‐16  PAS   
P1‐17  BANY HOMES  1.475,8   
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P1‐18  SERVEIS C.  1.151,7   
P1‐19  BANY DONES  1.153,3   
P1‐20  MAGATZEM   
P1‐21  DISTRIBUIDOR   
P1‐22  ESCALA 3   
P1‐23  E.T ( ENDESA )   
P1‐24  DIPÒSIT D  9.308,8  8.004,5 

P1‐25  ASCENSOR   

    36.652,1  37573,2  36572,1 

  PLANTA 2   

P2‐01  AULA  6.171,8  7.234,7 

P2‐02  AULA  5.867,1  5.905,3 

P2‐03  AULA  5.503,3  5.239,7 

P2‐04  ADMINISTRACIÓ  4.934,3  4.687,3 

P2‐05  DIRECCIÓ  2.235,7  2.033,2 

P2‐06  INSTAL  1.264,9  1.167,6 

P2‐07  CORREDOR  3.667,2  1.373,9 

P2‐08  TERRASSA  3.239,1   
P2‐09  DISTRIBUÏDOR P.  2.654,7   
P2‐10  BANY H.  1.475,8   
P2‐11  BANY D.  1.151,7   
P2‐12  BANY A.  1.153,3   
P2‐13  NETEJA 1   
P2‐14  CORREDOR   
P2‐15  CORREDOR  3.686,7  1.486,4 

P2‐16  AULA  5.526,6  6.165,3 

P2‐17  AULA  5.754,9  5.743,1 

P2‐18  AULA  6.033,7  5.826,6 

P2‐19  AULA  5.843,4  6.036,0 

P2‐20  AULA  2.250,3  2.363,2 

P2‐21  ESCALA   
P2‐22  ADMINISTRACIÓ   
P2‐23  ESPAI POLIVALENT  6.357,9  7.104,0 

    9674,6  65097,8  62366,3 

  PLANTA 3   

P3‐01  AULA  5.799,4  7.309,3 

P3‐02  AULA  5.570,5  6.090,3 

P3‐03  AULA  5.151,2  5.302,8 

P3‐04  ADMINISTRACIÓ  2.770,4  2.320,1 

P3‐05  CORREDOR  3.625,4  1.706,1 

P3‐06  DISTRIBUÏDOR P.  2.654,7   
P3‐07  BANY H.  1.261,6   
P3‐08  BANY D.  1.044,5   
P3‐09  BANY A.  1.003,3   
P3‐10  CORREDOR   
P3‐11  CORREDOR  3.120,8  1.503,0 
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P3‐12  NETEJA 1   
P3‐13  AULA  5.123,9  6.232,8 

P3‐14  AULA  5.260,1  5.794,9 

P3‐15  AULA  5.488,6  5.874,8 

P3‐16  AULA  5.335,1  6.087,1 

P3‐16'  AULA  2.069,7  2.387,6 

P3‐17  DIRECCIÓ  1.680,1  1.247,4 

P3‐18  INSTAL.  1.054,9  863,1 

P3‐19  ESPAI POLIVALENT  5.346,8  7.044,6 

P3‐20  ESCALA   

    5964,1  57396,9  59763,9 

  PLANTA 4   

P4‐01  ESCALA 1   
P4‐02  INSTAL.LACIONS   
P4‐03  ASCENSOR   
P4‐04  V.I. 1   
P4‐05  V. ASCENSOR   
P4‐06  DIPÒSIT E  8616  12707,9 

P4‐07  V.I. 4   
P4‐08  ESCALA 2   
P4‐09  EXPOSICIÓ PERMANENT  6950,5  12855 

P4‐10  V.I. 3   
P4‐11  ASCENSORS   
P4‐12  GUARDAROBA   
P4‐13  BANY A.   
P4‐14  DIPÒSIT F  8259  11551 

P4‐15  V.I. 2   

    23825,7  37113,8 

  PLANTA 5   

P5‐01  SALA MAQ.   
P5‐02  INSTAL.   
P5‐03  TERRASSA   
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7.3.‐ XARXA DE CANONADES 

7.3.1.‐ MÈTODE UTILITZAT 

Els diàmetres de la xarxa de canonades es calcularan amb l'ajut del diagrama de pèrdues de pressió 
per a canonades de tub de coure. El procés a seguir és  idèntic per a cada tram, coneixent el cabal 
que  circula per  la  canonada  i havent  fixant una pèrdua de  càrrega màxima per  tota  la  instal∙lació 
d’entre els 10 i 50 mm.c.a per metre lineal de canonada, obtindrem el diàmetre de la canonada i la 
velocitat de circulació del fluid calefactor. 
Per a calcular la pèrdua de càrrega utilitzem les següents fórmules: 
Pèrdues de càrrega lineals: 

2L vΔP=f
D 2g  

Pèrdues de càrrega singulars: 
2vΔP= Ki

2g
∑

 
  o bé indicant directament les equivalències en metres de tub recte de les pèrdues de càrrega 
per accessori. 
Per al càlcul de l’ACS es farà servir el mètode de les pressions. 
Se  seguiran  les  següents  recomanacions:  velocitat  superior  a  0,5 m/s  i  inferior  a  1,75 m/s  amb 
pèrdues de càrrega entre 50 i 150 mmca/m. 

7.3.2.‐ TAULA XARXA CANONADES AIGUA CALENTA 

No aplica.  
 

7.3.5.‐ TAULA DIMENSIONAMENT TUBS TERRA RADIANT I SALA CALDERES 

Aquests  són els  càlculs de  la  xarxa de  subministrament d’aigua des de  la  caldera als emissors. En 
aquest cas, com que hi ha més d’un circuit, elegirem el que tindrà major pèrdua de càrrega. 
El cabal que circula per cada canonada serà la potència calorífica que ha de transportar dividit per el 
salt tèrmic, Δt = 20 ºC. 

Q(kCal)=m×Cp×ΔT&  

Q(kW)m(l/h)=
Cp×ΔT

&  

A continuació s’adjunta la taula resum de la distribució dels cabals segons les diferents zones: 
 

CIRCUITS  

Un cop determinats els cabals a circular passem a determinar el circulador calculant  les pèrdues de 
càrrega. 
Per a fer el disseny de les pèrdues de càrrega, es tindran en compte: 
Velocitat inferior a 2 m/s i superior a 0,5 m/s 
Pèrdua de càrrega inferior a 50 mmca/m 
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TANC D'INÈRCIA A PW
TRAM Qp (l/h) L1(m) V (m/s) D(mm) J (mmca/ml) L2(m) L(L1+L2) JxL (mmca)

PW1-Col·lector Imp. 1346 10 0,76 25 PE32 32 2,5 12,5 397,3
PW2-Col·lector Imp. 1346 10 0,76 25 PE32 32 2,5 12,5 397,3
PW3-Col·lector Imp. 1346 10 0,76 25 PE32 32 2,5 12,5 397,3
PW4-Col·lector Imp. 1346 10 0,76 25 PE32 32 2,5 12,5 397,3

Col·lecor Imp-Tanc Inèrcia 5383 7 0,76 50 PE63 13 1,75 8,75 116,9

Tanc Inèrcia-Col·lector retorn 5383 7 0,76 50 PE63 13 1,75 8,75 116,9
Col·lector retorn-PW1 1346 10 0,76 25 PE32 32 2,5 12,5 397,3
Col·lector retorn-PW2 1346 10 0,76 25 PE32 32 2,5 12,5 397,3
Col·lector retorn-PW3 1346 10 0,76 25 PE32 32 2,5 12,5 397,3
Col·lector retorn-PW4 1346 10 0,76 25 PE32 32 2,5 12,5 397,3

CIRCUIT AMB MES CÀRRGA ( PW1-TAN D'INERCIA) 1028

TRAM Qp (l/h) L1(m) V (m/s) D(mm) J (mmca/ml) L2(m) L(L1+L2) JxL (mmca)
INTERCANVIADOR DE 

PLAQUES PW 612,2

CIRCULADOR ELEGIT TANC INÈRCIA-PW1
Q (m3/h) 5,38
H(mca)> 1,64

CIRCUIT 1  - VESTIBULS P3,P2,P1 i P0 I BANYS P1
TRAM Qp (l/h) L1(m) V (m/s) D(mm) J (mmca/ml) L2(m) L(L1+L2) JxL (mmca)

Tanc Inèrcia-Col·lectors Imp. 5598 10 0,79 50 PE63 14 2,5 13 178,9
Col·lectors Imp- C7 2675 6,35 0,59 40 PE50 11 1,5875 8 90,1
C7- Col·lector CC7 480 2 0,42 20 PE25 15 0,5 3 37,7

Circuit 16mm a colector 1989,0
C7- C6 2195 7,03 0,76 32 PE40 23 1,7575 9 203,6

C6-Col·lector CC6 828 2805,0
C6-C5 1367 25,46 0,72 26 PE32 27 6,365 32 863,1

C5- Col·lector CC5 747 1509,6
C5-Col·lector  CC1 620 20,05 0,55 20 PE25 24 5,0125 25 592,4

Circuit 16mm a colector 1224,0
Circuit amb més càrrega 2560

més retorn 1336
CIRCUIT AMB MES CÀRRGA 3895

CIRCULADOR ELEGIT Circuit 1
Q (m3/h) 2,68
H(mca)> 3,90

CIRCUIT 2 - SALA CONSULTES P1
TRAM Qp (l/h) L1(m) V (m/s) D(mm) J (mmca/ml) L2(m) L(L1+L2) JxL (mmca)
Tanc Inèrcia-Col·lectors Imp. 5599 10 0,79 50 PE63 14 2,5 13 179,0

Col·lectors Imp-C2 2178 16,84 0,75 32 PE40 23 4,21 21 481,0
C2- Col·lector CC2 1196 2 0,63 26 PE32 21 0,5 3 53,6
C2 - Col·lector CC3 1196 11,5 0,63 26 PE32 21 2,875 14 308,3

Circuit 16mm a colector 2182,8
Circuit amb més càrrega 3151

més retorn 968
CIRCUIT AMB MES CÀRRGA 4119

CIRCULADOR ELEGIT Circuit 2
Q (m3/h) 2,18
H(mca)> 4,12

CIRCUIT 3 - SALA POLIVALENT P2
TRAM Qp (l/h) L1(m) V (m/s) D(mm) J (mmca/ml) L2(m) L(L1+L2) JxL (mmca)
Tanc Inèrcia-Col·lectors Imp. 5598 10 0,79 50 PE63 14 2,5 12,5 178,9
Col·lectors Imp-Col·lector CC4 745 16,8 0,39 26 PE32 9 4,2 21 197,0

Circuit 16mm a colector 2590,8
Circuit amb més càrrega 2967

més retorn 375,9
PÈRDUA DE CÀRREGA TOTAL 3343

CIRCULADOR ELEGIT Circuit 3
Q (m3/h) 0,75
H(mca)> 3,34
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7.4.‐ TAULA CONDUCTES D’AIRE  

Els conductes de ventilació seran: 
 
Tub helicoïdal de diferents diàmetres segons plànols i en xapa d'acer galvanitzada. 
Aquests  conductes  seran  amb  les  característiques  i dimensions que  s’adjunten  a  continuació  i  els 
seus recorreguts venen indicats en el plànols adjunts. 
 
Tub de fibra CLIMAVER PLUS.  
Aquests  conductes  seran  amb  les  característiques  i dimensions que  s’adjunten  a  continuació  i  els 
seus recorreguts venen indicats en el plànols adjunts. 
 

7.4.1.‐ TAULA CONDUCTES D’AIRE DIPOSIT A  
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7.4.2.‐ TAULA CONDUCTES D’AIRE DIPOSIT B (CLIMA) 
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7.4.3.‐ TAULA CONDUCTES D’AIRE DIPOSIT B (VENTILACIÓ) 
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7.4.4.‐ TAULA CONDUCTES D’AIRE DIPOSIT C‐D (IMPULSIÓ) 
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7.4.5.‐ TAULA CONDUCTES D’AIRE DIPOSIT C‐D (RETORN) 
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7.4.6.‐ TAULA CONDUCTES SALA CONSULTA P‐1 ( VENTILACIÓ ) APORTACIÓ 
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7.4.7.‐ TAULA CONDUCTES SALA CONSULTA P‐1 ( VENTILACIÓ ) RETORN 
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7.4.8.‐ TAULA CONDUCTES SALA POLIVALENT P‐1 (CLIMA) IMPULSIÓ 
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7.4.9.‐ TAULA CONDUCTES DIRECCIÓ P2‐P3 (VENTILACIÓ) IMPULSIÓ 
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7.4.10.‐ TAULA CONDUCTES DIRECCIÓ P2‐P3 (VENTILACIÓ) RETORN 
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7.4.11.‐ TAULA CONDUCTES P2‐20/P3‐16 (VENTILACIÓ) IMPULSIÓ 
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7.4.12.‐ TAULA CONDUCTES P2‐20/P3‐16 (VENTILACIÓ) RETORN 

 

 

  



JUSTIFICACIÓ RITE  ‐  REGLAMENT INSTAL∙LACIONS TÈRMIQUES EDIFICIS  EDIFICI DE L'ESCOLA DE TENERIA 
 

 

Pàgina 214 de 242 
 

7.4.13.‐ TAULA CONDUCTES P3‐01/3‐13/2‐01/2‐16 (VENTILACIÓ) IMPULSIÓ 
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7.4.14.‐ TAULA CONDUCTES P3‐01/3‐13/2‐01/2‐16 (VENTILACIÓ) RETORN 
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7.5.‐ VASOS D’EXPANSIÓ   

INÈRCIA TERRA RADIANT: 

El volum d'expansió a absorbir és de: 
 

Tanc d’inèrcia  500,00  litres 
Tubs instal∙lació+intercanviador322,73  litres 
Tubs instal∙lacions  444,52  litres 
TOTAL VOLUM D’AIGUA  1267,25  litres 

 
El volum del vas d’expansió tancat es calcula de la següent manera: 

V =V×C ×Ct e p  

On Ce es calcula de la següent manera entre temperatures d’ACS de 70ºC fins a 140ºC: 

-3C =(-33,48+0,738×t)×10e  

I Ce es calcula de la següent manera entre temperatures d’ACS de 30ºC fins a 60ºC: 

2 -3C =(-1,75+0,064×t+0,0036×t )×10e  

I Cp es calcula aplicant la següent fórmula, per a vasos d’expansió amb diafragma: 
 
Apliquem la UNE 100.115, de forma que, es demana 29 litres de vas expansió. 
 
El vas d'expansió instal∙lat de 35 litres compleix amb les necessitats de la instal∙lació. 

 

7.6.‐ VENTILACIÓ 

7.6.1.‐ EDIFICI 

A  l’edifici objecte de  la present  instal∙lació, s’instal∙larà un sistema de ventilació per  tal de renovar 
l’aire interior de les diverses estances mitjançant una ventilació mecànica. 

Aquesta  ventilació  serà  resolta  de  formes  diferents  en  funció  dels  locals  i  de  les  demandes  de 
ventilació de cadascun d’ells, anteriorment calculada.  

S’instal∙laran  diversos  equips  per  justificar  aquesta  ventilació.  No  es  ventilaran  la  totalitat  dels 
passadissos ja que es considera que aquests es ventilaran de forma natural i a més no formen part de 
les estances categoritzades com a ocupació permanent.  

 
VENTILADOR PER APORTACIÓ‐EXTRACCIÓ S&P SÈRIE CAB‐200 ‐‐> (P0‐14/P0‐16/P1‐24) 

‐  Caixa  de  ventilació  estanca,  de  baix  nivell  sonor,  fabricades  en  xapa  d'acer  galvanitzat,  amb 
aillament acústic ininflamable (M0) de 50mm d’espessor. Ventilador centrífug d'aspes, motor IP 44 o 
IP55 amb caixa de borns IP55. Monofàsiques. Temperatura de treball entre ‐20º/40ºC.  

‐ Utilitzarem el mateix ventilador per extraure i per aportar l'aire de renovació.  

‐ El ventilador d'aportació anirà acompanyat d'una caixa de filtratge amb Model S&P FBL‐N 200 amb 
filtratge F‐7 i G‐4 (suficient segons fabricant)  

‐  S'instal∙larà  una  malla  galvanitzada  1.6mm  x  1.6mm  (anti‐insectes)  en  la  sortida  exterior  dels 
conductes d'aportació i d'extracció 
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‐  S'instal∙larà  una malla  galvanitzada  12.5mm  x  12.5mm  (anti‐ocells)  en  la  entrada  interior  dels 
conductes d'extracció, tal i com queda indicat en el plànol.   

‐ En els plànols adjunts es pot comprovar  la ubicació dels equips  i de  les corresponents reixetes de 
ventilació. 

‐ En l’apartat annex s’efectuarà una justificació dels conductes d’aire. 

 
VENTILADOR PER APORTACIÓ‐EXTRACCIÓ S&P SÈRIE CAB‐250 ‐‐> (P4‐14/P4‐6) 

‐  Caixa  de  ventilació  estanca,  de  baix  nivell  sonor,  fabricades  en  xapa  d'acer  galvanitzat,  amb 
aillament acústic ininflamable (M0) de 50mm d’espessor. Ventilador centrífug d'aspes, motor IP 44 o 
IP55 amb caixa de borns IP55. Monofàsiques. Temperatura de treball d'entre ‐20º/40ºC.  

‐ Utilitzarem el mateix ventilador per extraure i per aportar l'aire de renovació.  

‐ El ventilador d'aportació anirà acompanyat d'una caixa de filtratge amb Model S&P FBL‐N 200 amb 
filtratge F‐7 i G‐4 (suficient segons fabricant)  

‐  S'instal∙larà  una  malla  galvanitzada  1.6mm  x  1.6mm  (anti‐insectes)  en  la  sortida  exterior  dels 
conductes d'aportació i d'extracció 

‐  S'instal∙larà  una malla  galvanitzada  12.5mm  x  12.5mm  (anti‐ocells)  en  la  entrada  interior  dels 
conductes d'extracció, tal i com queda indicat en el plànol.   

‐ En els plànols adjunts es pot comprovar  la ubicació dels equips  i de  les corresponents reixetes de 
ventilació. 

‐ En l’apartat annex s’efectuarà una justificació dels conductes d’aire. 

 

S'inclou fitxa i dades tècniques del ventilador i del filtratge en Annex CATÀLEGS 
 
VENTILADOR PER APORTACIÓ‐EXTRACCIÓ S&P SÈRIE CAB‐150/CAB‐125 ‐‐> (P0‐05) 

‐ S’instal∙larà un ventilador CAB‐150 per l'aportació per contrarrestar la pèrdua de càrrega de la ciaxa 
de filtres i un CAB‐125 per a l'extracció de l'aire de l’estància. 

‐  Caixa  de  ventilació  estanca,  de  baix  nivell  sonor,  fabricades  en  xapa  d'acer  galvanitzat,  amb 
aïllament acústic ininflamable (M0) de 50mm d'espessor. Ventilador centrifug d'aspes, motor IP 44 o 
IP55 amb caixa de borns IP55. Monofàsiques. Temperatura de treball d'entre ‐20º/40ºC.  

‐ Utilitzarem el mateix ventilador per extraure i per aportar l'aire de renovació.  

‐ El ventilador d'aportació anirà acompanyat d'una caixa de filtratge amb Model S&P FBL‐N 200 amb 
filtratge F‐7 i G‐4.  

‐  S'instal∙larà  una  malla  galvanitzada  1.6mm  x  1.6mm  (anti‐insectes)  en  la  sortida  exterior  dels 
conductes d'aportació i d'extracció 

‐  S'instal∙larà  una malla  galvanitzada  12.5mm  x  12.5mm  (anti‐ocells)  en  la  entrada  interior  dels 
conductes d'extracció, tal i com queda indicat en el plànol.   

‐ En els plànols adjunts es pot comprovar  la ubicació dels equips  i de  les corresponents reixetes de 
ventilació. 

‐ En l’apartat annex s’efectuarà una justificació dels conductes d’aire. 

 
S'inclou fitxa i dades tècniques del ventilador i del filtratge en Annex CATÀLEGS 
RECUPERADOR ENTÀLPIC MITSUBISHI LGH‐100RVX‐E (En planta 1,2,3) 
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‐ Recuperador entàlpic en el sistema de ventilació, per a instal∙lació en sostre i obertures de coberta 
per l’aportació d’aire. El citat aparell té una capacitat de ventilació de 1.000 m3/h.  

‐ La caixa de filtració serà MITSUBISHI PZ‐25FB‐E amb filtres G3+F6+F8 amb un cabal de filtració de 
1.000 m3/h. Amb aquest recuperador entàlpic es pretén efectuar  la ventilació de  les aules tal  i com 
queda indicat en la taula anterior. 

‐ El recuperador que actuarà per a  la Sala Polivalent de Planta Primera anirà  instal∙lat en Planta 4  i 
desembocarà el seu aire renovat d'aportació a l'embocadura d'entrada de la unitat de conductes que 
climatitza la sala polivalent. Tal i com ve detallat en el plànol.  

‐ En els plànols adjunts es pot comprovar  la ubicació dels equips  i de  les corresponents reixetes de 
ventilació. 

‐ En l’apartat annex s’efectuarà una justificació dels conductes d’aire. 

S'inclou fitxa i dades tècniques del RECUPERADOR en Annex CATÀLEGS 
 
RECUPERADOR ENTÀLPIC MITSUBISHI LGH‐80RVX‐E (En planta 2,3) 

‐ Recuperador entàlpic en el sistema de ventilació, per a instal∙lació en sostre i obertures de coberta 
per l’aportació d’aire. El citat aparell té una capacitat de ventilació de 800 m3/h.  

‐ La caixa de filtració serà MITSUBISHI PZ‐25FB‐E amb filtres G3+F6+F8 amb un cabal de filtració de 
800 m3/h.Amb  aquest  recuperador entàlpic es pretén efectuar  la  ventilació de  les  aules  tal  i  com 
queda indicat en la taula anterior.  

‐ En els plànols adjunts es pot comprovar  la ubicació dels equips  i de  les corresponents reixetes de 
ventilació. 

‐ En l’apartat annex s’efectuarà una justificació dels conductes d’aire. 

S'inclou fitxa i dades tècniques del RECUPERADOR en Annex CATÀLEGS 
 
EXTRATORS DE BANY S&P MIXVENT – TD160 
 
En les dutxes que es troben emplaçades en el conjunt de l'edifici, disposaran, cadascuna de les sales, 
d’un  extractor  de  bany,  segons  es  mostra  en  plànols  adjunts,  que  serà  l’encarregat  d’efectuar 
l’extracció d’aire d’aquests locals.  

7.7.‐ DIPÒSITS ACUMULADORS 

En la present instal∙lació es disposarà un dipòsit d'inèrcia d'aigua calenta per al terra radiant el qual 
donarà subministrament a la instal∙lació del terra radiant. Tindran les següents característiques: 

El seu funcionament és totalment vertical 

Disposarà dels següents elements: 

Ànode de sacrifici 

Termòmetre 

Els dipòsits  acumuladors proposats són els següents:  
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ACUMULADOR TERRA RADIANT 
MARCA I MODEL  LAPESA o similar 
CAPACITAT  500 litres 
MATERIAL  Acer NEGRE 
AÏLLAMENT  Escuma rígida de poliuretà 
TEMPERATURA MÀXIMA DE TREBALL  95º 
DIMENSIONS  Segons model (posició vertical) 
 
 

 
   

CÀLCUL DEL DIPÒSIT D'INERCIA

Potència Frigorífica total de la instalació (kW): 50 KW
Num. Total de compresors presents a la instalació: 1
Minima etapa de cada compresor (100-10): 50

RESULTAT:

Volum mínim del dipòsit de inercia necesari: 129 l
Volum Total d'agua a la instal·lació: 896 l

Total tanc de inercia a instal·lar elegit: 500 l

129 l

Volum canonades instal·lació
767 l

Màquina A Màquina B

Dipòsit de 

Instalació
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7.8.‐ TERRA RADIANT  

Per  a  dissenyar  una  instal∙lació  de  sòl  radiant  és  necessari  calcular  prèviament  les  càrregues 
tèrmiques dels recintes.  
Una vegada calculades  les càrregues tèrmiques es descriu  la  informació necessària per a realitzar el 
disseny de la instal∙lació per a cada conjunt de recintes. 
 

 
 
Per a realitzar el càlcul de la instal∙lació de sòl radiant s'ha de partir d'una temperatura màxima de la 
superfície del sòl segons el tipus d'instal∙lació: 
Sòl radiant per a calefacció: 

 
 
La temperatura mitja de la superfície del sòl segons sigui per a calefacció o refrigeració es calcula per mitjà 
de la següent 
expressió: 
Calefacció 

 
La temperatura màxima en la superfície limita que el sòl radiant pugui cobrir el total de les càrregues 
tèrmiques. Per a aquest cas no és necessari disposar d'emissors tèrmics auxiliars per a complementar 
el sistema de sòl radiant.  
 
La instal·lació disposa de col·lectors d'impulsió i de tornada que comuniquen l'equip productor amb els circuits 
de sòl radiant. Els col·lectors han de disposar-se en un lloc centrat respecte als recintes als quals dóna 
servei, normalment en passadissos i 
distribuïdors. 
Es descriu a continuació  la  localització dels armaris  introduïts en el projecte  i el nombre de circuits 
que abasteixen. 
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7.8.1.‐ DISSENY DE CIRCUITS – CÀLCUL DE LONGITUDS 

La longitud de la canonada per a cada circuit es calcula mitjançant la següent expressió: 
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on: 
A = Àrea a climatizar coberta pel circuit (m²) 
e = Separació entre canonades (m) 
l = Distància entre el col∙lector i l'àrea a climatitzar (m) 
Es descriuen, a continuació, els paràmetres necessaris per al disseny de cadascun dels circuits de  la 
instal∙lació: 
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7.8.2.‐ CÀLCUL DE LA TEMPERATURA D'IMPULSIÓ DE L'AIGUA 

Per a  calcular  la  temperatura d'impulsió de  cadascun dels  circuits es  considera  la densitat de  flux 
tèrmic de cadascun d'ells, llevat de les cambres de bany. 

Una  vegada  obtinguda  la  densitat màxima  de  flux  tèrmic  i  considerant  un  salt  tèrmic  de  8°C,  es 
calcula la temperatura d'impulsió.: 

 
on: 

q = Densitat de flux tèrmic 

ΔθH = Desviació mitja de la temperatura aire‐aigua, que depèn de les següents variables: 

Temperatura d'impulsió 

Temperatura de retorn 

Temperatura del recinte 

KH = Constant que depèn de les següents variables: 

Sòl (espessor del revestiment i conductivitat) 

Llosa de ciment (espessor i conductivitat) 

Canonada (diàmetre exterior, inclòs el revestiment, espessor i conductividad) 

En l'Annex UNE‐EN 1264 es descriu detalladament la formulació utilitzada en aquest càlcul. 

Per a  la  resta de  recintes s'ha d'utilitzar  la mateixa  formulació, sent  la  temperatura de  tornada de 
cadascun dels circuits el valor calculat. 

Es mostra a continuació un resum dels resultats obtinguts: 
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7.8.3.‐ CÀLCUL DEL CABAL D’AIGUA 

El cabal del circuit es calcula amb la següent expressió: 

 
 
on: 

AF = Superfície coberta pel circuit de sòl radiant 
q = Densitat de flux tèrmic 
δ = Salt de temperatura 
cw = Calor específic de l'aigua 
Ro = Resistència tèrmica parcial ascendent del sòl 
Ru = Resistència tèrmica parcial descendent del sòl 
θu = Temperatura del recinte inferior 
θi = Temperatura del recinte 

 

 
on: 

Rλ,1 = Resistència tèrmica de l’aïllant 
 Rλ,2 = Resistència tèrmica del fals sostre 

Rλ,3 = Resistència tèrmica de l'arrebossat 
Rα,4 = Resistència tèrmica del sostre 
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7.8.4.‐ DIMENSIONAT DEL CIRCUIT HIDRÀULIC 

El dimensionat de les canonades es realitza prenent els següents paràmetres: 
Velocitat màxima = 2 m/s 
Pèrdua de càrrega 400 Pa/m 
Es descriu a continuació la instal∙lació calculada: 
 

 

La bomba de circulació es calcula prenent la pèrdua de pressió del circuit més desfavorable i la suma 
de cabals dels circuits. 
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Així doncs,  
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7.8.5.‐.‐ ANNEX UNE‐EN 1264 
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8.‐ PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

8.1.‐ PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

ARTICLE 1 

El present plec, es redacta amb l'objecte de realitzar els treballs als que es refereix el Projecte adjunt, 
amb  la  finalitat  de  reglamentar  les  obligacions  entre  les  parts  contractants  i  interessades  durant 
l'execució de  les obres,  les quals s'ajustaran als plànols  i memòries  incloses en el projecte, així com 
les instruccions verbals o escrites que senyali la Direcció Facultativa de les mateixes. 

Aquest  plec  de  condicions  és  obligatori  per  ambdues  parts  contractants,  sense  perjudici  de  les 
modificacions  que,  de  comú  acord,  puguin  fixar‐se  per  un  millor  desenvolupament  de  les 
instal∙lacions que, en tot cas, es faran per escrit. 

ARTICLE 2 

Les condicions que han de reunir els materials a fer servir en aquesta instal∙lació, així com l'execució 
de cada unitat de la mateixa i la normes de medició i valoració, seran les que es fixen en aquest plec . 

ARTICLE 3 

Els treballs corresponents a l'execució del projecte, i dels que es farà càrrec l'instal∙lador adjudicatari 
de  la  instal∙lació, són tots aquells descrits en els documents que constitueixen el projecte, així com, 
els complementaris que cregui oportuns la Direcció Tècnica, i no hagin estat consignats per omissió. 
Tots ells s'entenen amb inclusió de materials, mà d'obra i mitjans auxiliars precisos. 

ARTICLE 4  

L’instal∙lador  adjudicatari  dels  treballs,  està  obligat  a  conèixer  i  respectar  íntegrament  la 
Reglamentació Nacional del Treball en la Indústria de la  

Construcció  i en  la seva específica,  fent‐se responsable del compliment de  les obligacions que això 
comporta, en especial els articles compresos en els apartats de "Higiene i seguretat en el Treball". 

ARTICLE 5 

No es procedirà a l'execució de cap unitat d'obra sense que, prèviament, hagi estat aprovada per la 
Direcció Tècnica. 

ARTICLE 6 

Si, en el transcurs dels treballs, fos necessari executar la instal∙lació de forma diferent, o algun treball 
no estès especificat en el present Projecte,  l’instal∙lador està obligat a  realitzar‐la d'acord amb  les 
instruccions que, a tal  l'efecte, rebi de  la Direcció Tècnica,  implicant, el sol fet del començament de 
les  obres,  el  reconeixement  tàcit  d'aquesta  obligació  fins  la  total  finalització  de  la mateixa,  amb 
renúncia a posteriors premisses. 

Per tota unitat no prevista, es fixarà un preu contradictori, basat en els preus aprovats en les unitats 
que  figuren en el Pressupost, pel que  l’instal∙lador queda obligat a  la presentació d'un quadre de 
preus de jornals i unitats bàsiques de materials d'obra, previ al començament de les obres. 

ARTICLE 7 

És obligació de  l’instal∙lador desmuntar  i  tornar a executar  tota unitat d'obra no realitzada d'acord 
amb les prescripcions especificades en els diversos documents  que composen el present Projecte, o 
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que no corresponguin a la qualitat i característiques fixades per la Direcció Tècnica. 

ARTICLE 8 

L’instal∙lador es comprometrà a  l'execució de  l'obra, d'acord amb els terminis parcials  i de conjunt, 
que quedin establerts en el Planing de l'obra, presentat i aprovat per la Direcció Tècnica, previ a l'inici 
de  les obres,  acceptant  les penalitzacions econòmiques que  s’hagin establert en el  contracte, per  
incompliment dels mateixos, quedant entès que a  tots els efectes econòmics, els  terminis parcials 
obliguen igual que el termini final. 

ARTICLE 9 

L’Instal∙lador conservarà, en tot moment, l'obra en desitjable estat de presència i neteja, retirant de 
seguida tots els residus que es vaguin produint al llarg de les mateixes i prendrà totes les mesures de 
seguretat necessàries que garanteixin la integritat física del personal que treballi a l'obra. 

ARTICLE 10 

Existirà  en  l'obra  una  caseta  amb  la  deguda  instal∙lació  d’il∙luminació  i  ventilació,  així  com  una 
superfície de treball, on es podrà dipositar els plànols per la se va consulta en les visites d'obra que 
realitzi la Direcció Tècnica. 

Així mateix,  es  guardarà  a  la  nomenada  caseta,  a més  d'altres  coses,  el  "Llibre  d'Ordres",  a  on 
s'anotaran  periòdicament  les  incidències  que  es  vaguin  produint,  amb  reconeixement  de  les 
mateixes, tan per part de la Direcció Tècnica, com per la persona delegada per l’Instal∙lador. 

ARTICLE 11 

Si durant el transcurs de l'obra, la Direcció Tècnica, cregués necessari realitzar proves o verificacions 
de  les  diferents  unitats  d'obra,  el  seu  abonament  seria  a  càrrec  de  la  Propietat,  si  el  resultat 
d'aquestes o la seva execució, fos correcta, i a càrrec de l’instal∙lador, en cas contrari. 

ARTICLE 12 

L’Instal∙lador tindrà en tot moment un encarregat capacitat a l'obra durant la realització dels treballs, 
aquest rebrà, complirà i transmetrà les ordres que li siguin donades pel Director Tècnic. 

També hi hauran sempre a  l'obra el nombre  i classe d'operaris que faci falta pel volum  i naturalesa 
dels treballs que s'hagin de realitzar, els quals seran de reconeguda aptitud i experimentats en l'ofici. 

ARTICLE 13 

Quan  la Direcció de  l'Obra ho cregui necessari, podrà ordenar que un Tècnic titulat, de  la categoria 
que jutgi necessària, representi a l’instal∙lador en part o en totes les gestions de l'Obra. 

Així mateix,  si  així ho  jutja necessari  la Direcció d'Obra podrà  tenir  a  l'obra un  vigilant, depenent 
directament d'ella amb  totes  les  facilitats per part de  l’instal∙lador, per que pugui  complir amb  la 
missió encomanada. En tots els casos el Contractista abonarà tots els costos que això origini. 

ARTICLE 14 

El contracte comprendrà l'adquisició de tots els materials, transport, mà d'obra mitjans auxiliars i tots 
els treballs, elements i operacions necessàries per la execució de les obres, montatges i instal∙lacions 
que són objecte del present Projecte,  fins deixar‐les completament acabades, en perfecte estat de 
realització, funcionament, utilització i aspecte. 

ARTICLE 15 

Si  l'execució  de  les  obres  no  fos  adequada,  o  si  el material  presentat  no  reunís  les  condicions 
necessàries, es podrà procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança. 

ARTICLE 16 
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L’Instal∙lador és  l'únic responsable de totes  les contravencions que ell va cometre durant  l'execució 
de  les obres, o el personal o elements  relacionats amb  les mateixes  i  seran  sota  la  seva exclusiva 
responsabilitat les conseqüències  que derivin, així com els danys i perjudicis a tercers. 

Igualment  l’Instal∙lador  és  l'únic  responsable de  l'execució de  l'obra  contractada, no  tenint dret  a 
indemnització  pel  major  preu  a  que  li  haurien  d’haver  resultat  les  diverses  unitats,  ni  per  les 
equivocades maniobres que hagués fet durant la seva construcció. 

És responsable també davant dels Tribunals dels accidents que sobrevinguessin, havent de tenir a tot 
el  personal degudament assegurat. 

Igualment  és  responsables  de  totes  les  obligacions  legals  i  econòmiques  derivades  de  les  obres 
contractades. 

L’Instal∙lador  haurà  de  sol∙licitar  i  obtenir  igualment  els  permisos  municipals,  de  Delegació 
d'Indústria, etc. que segons la legislació vigent siguin precisos per la realització i funcionament  de les 
Obres i instal∙lacions. 

La propietat de les obres li autoritzarà els documents necessaris per aquesta finalitat. 

ARTICLE 17 

És exclusiu de  l’Instal∙lador  la conservació de  les obres en perfecte estat, fins que sigui efectuada  la 
recepció definitiva. 
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8.2.‐ PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES I DE MATERIALS 

El present Projecte es regirà pel següent grup d'especificacions tècniques: 
 

1. MATERIALS 

Tots els materials empleats en  l'execució del treballs compresos en aquest Projecte,  inclosos els no  
relacionats en aquest plec, hauran de ser de primera qualitat. 

Una vegada adjudicada l'obra, i abans d'iniciar la instal∙lació, l’Instal∙lador efectuarà proposta tècnic‐
econòmica  a  la Direcció  Tècnica,  dels materials  a  fer  servir,  aportant  catàlegs,  cartes  de mostra, 
mostres pròpiament dites, etc. dels mateixos, amb la fi de rebre la seva acceptació. 

En  cas de  l'aparició de divergències,  la Direcció podrà exigir  la presentació de  tres propostes, per 
escollir la més convenient o adequada a la instal∙lació. 

No es podran fer servir materials sense que prèviament la Direcció d'Obra els hagi acceptat. 

Aquest control previ no constitueix recepció definitiva, podent ser rebutjats, per  la Direcció d'Obra, 
inclòs  desprès  de  ser  col∙locats,  si  no  complissin  les  condicions  exigides  dins  aquest  Plec  de 
Condicions, havent de ser reemplaçats per l’instal∙lador per altres que si compleixin amb les qualitats 
sol∙licitades. 

Els materials rebutjats per la Direcció d'Obra, si fossin acumulats o col∙locats a l'obra, hauran de ser 
retirats per  l’Instal∙lador en  la seva totalitat  immediatament. De no complir‐se aquesta condició,  la 
Direcció d'Obra podrà ordenar retirar‐los pels mitjans oportuns, i a càrrec de l’Instal∙lador. 

Tots  els  materials  i  elements  que  constitueixen  la  instal∙lació  objecte  d'aquest  projecte,  es 
mantindran  en  perfecte  estat  de  conservació  i  ús,  llençant  tot  el  que  pugui  estar  avariat,  amb 
defectes o deteriorat. 

 

2. EXECUCIÓ DE L'OBRA 

El present projecte consta de memòria, medicions  i plànols, qualsevol de  les especificacions que en 
ell  s'anomenin,  serà  d'obligat  compliment  per  l’instal∙lador,  cenyint‐se  a  totes  les  Normes  i 
Disposicions Oficials que li siguin d'aplicació i a les ordres que li doni el director d'Obra. 

S’efectuaran amb els mitjans auxiliars i mà d'obra especialitzada i segons el bon art de cada ofici de 
manera que a més del bon funcionament, presenti un bon aspecte y quedin perfectament acabades i 
en perfectes condicions de duració i conservació. 

 

3. OBRES ACCESSORIES 

Es consideren obres accessoris, aquestes que no puguin ser conegudes en  la redacció del Projecte, 
les quals, de presentar‐se  ,  s'efectuaran d'acord amb els projectes parcials que es  redactin durant 
l'execució  de  les  obres  i  quedaran  subjectes  a  les mateixes  condicions  que  regeixen  per  les  que 
figuren al Contracte. 

 

4. RECEPCIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ 

 

4.1. PROVES PARCIALS  

Durant  l'execució de  la  instal∙lació, hauran de  fer‐se proves parcials, controls de  recepció, etc., de 
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tots els elements que indiqui  la Direcció Tècnica. 

Particularment totes  les unions o trams de canonada, conductes o elements que per necessitats de 
l'obra hagin de quedar ocults, hauran de ser exposats per la seva inspecció o expressament aprovats, 
abans de cobrir‐los o col∙locar les proteccions necessàries. 

 

4.2. PROVES FINALS 

Acabada  la  Instal∙lació,  serà  sotmesa  per  parts,  o  en  conjunt  a  les  proves  que  s'indiquen,  sense 
perjudici d'altres que sol∙liciti el Director d'Obra. 

És condició prèvia per la realització de les proves finals que la instal∙lació es trobi totalment acabada, 
d'acord amb les especificacions del Projecte, així com que hagi estat prèviament equilibrada i posta a 
punt,  i s'hagin complert  les exigències prèvies que hagi establert el Director Tècnic, tal com neteja, 
subministrament d'energia, etc. 

Com a mínim s'hauran de realitzar  les proves específiques que s'indiquen referents a  les exigències 
de seguretat i ús racional de l'energia. A continuació es realitzaran les proves globals del conjunt de 
la Instal∙lació. 

 

4.3. PROVES ESPECÍFIQUES 

Rendiment de calderes 

Es realitzaran les proves tèrmiques de calderes de combustió, si existeixen, comprovant com a mínim 
el gasto de combustible, temperatura, contingut en CO2 i l’índex de Bacharach als fums, percentatge 
de CO i pèrdues d'escalfor per la xemeneia. 

Motors elèctrics 

Es realitzarà una comprovació del funcionament de cada motor elèctric i del seu consum d'energia en 
les condicions reals de treball. 

Altres equips 

Es realitzarà una comprovació individual de tots els intercanviadors d'escalfor, climatitzadors i altres 
equips,  en  els  que  s’efectuï  una  transferència  d'energia  tèrmica,  notant  les  condicions  de 
funcionament. 

Seguretat 

Comprovació del tractat de tots els elements de seguretat. 

 

4.4. PROVES GLOBALS 

Es realitzaran com a mínim les següents proves globals, independentment de les altres que desitgi el 
director d'obra. 

Comprovació de materials, equips i execució 

Independentment  de  les  proves  parcials  ,  o  controls  de  recepció  realitzats  durant  l'execució  es 
comprovarà,  pel  director  d'obra,  que  els  materials  i  equips  instal∙lats  corresponguin  amb  els 
especificats en el projecte i contractats amb l'empresa instal∙ladora, així com la correcta execució del 
muntatge. 

Es comprovarà en general la neteja i el bon acabat de la instal∙lació. 

Proves hidràuliques 
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Independentment de  les proves parcials a  les que hagin  sigut  sotmeses  les parts de  la  instal∙lació 
durant  el  muntatge,  tots  els  equips  de  conducció  hauran  de  sotmetres  a  una  prova  final 
d'estanqueitat, com a mínim a una pressió interior de prova en fred equivalent a vegada i mitja la de 
treball, amb un mínim de 400 KPa i una duració no menor a 24 h. 

Posteriorment es realitzaran proves de circulació d'aigua en circuits (bombes en marxa), comprovació 
de neteja dels filtres d'aigua i mesures de pressió. 

Per últim  es  realitzarà  la  comprovació de  l'estanqueitat del  circuit  amb  el  fluid  a  temperatura de 
règim. 

Prova de lliure dilatació 

Una  vegada  que  les  proves  anteriors  siguin  satisfactòries,  es  deixarà  refredar  bruscament  la 
instal∙lació  fins una temperatura de 60º C de sortida d’equip, mantenint  la regulació anul∙lada  i  les 
bombes  en  funcionament.  A  continuació  es  tornarà  a  escalfar  fins  la  temperatura  de  règim  de 
l’equip. 

Durant la prova es comprovarà que no ha hagut deformació apreciable visualment en cap element o 
tram de canonada i que el sistema i expansió ha funcionat correctament. 

Proves de prestacions tèrmiques  

 

Es  realitzaran  les  proves  que  a  criteri  del  director  de  obra  siguin  necessàries  per  comprovar  el 
funcionament  normal  en  règim  d'hivern  o  d'estiu,  obtenint  una  relació  de  condicions  ambientals 
interiors per unes condicions exteriors degudament registrades. 
Quan  la  temperatura mitja a  les habitacions  sigui  igual o  superior a  la  contractual  corregida,  com 
s'especifica més  endavant  en  funció  de  les  condicions meteorològiques  exteriors,  es  donarà  per 
satisfactòria l'eficàcia tèrmica de la instal∙lació. 

Condicions climatològiques exteriors: 

La mínima del dia registrada no serà inferior en 2º C o superior en 10º C a la contractual exterior. 

La temperatura de les habitacions es corregirà com segueix: 

Es  disminuirà  en  0,5º  C  per  cada  º  C  que  la  temperatura mínima  del  dia  hagi  estat  inferior  a  la 
exterior contractual. 

S'augmentarà en 0,15º C per  cada  º C que  la  temperatura mínima del dia hagi estat  superior a  la 
exterior contractual. 

L’Instal∙lador haurà de disposar dels aparells de verificació  i mitjans necessaris per poder portar a 
termini les proves exigides, així com comptar amb el corresponent Carnet d’Instal∙lador de calefacció  
per poder actuar davant dels "Serveis d'Indústria de la Generalitat". 

Altres proves 

Per últim es comprovarà que  la  instal∙lació compleix amb  les exigències de qualitat, confortabilitat, 
seguretat  i estalvi d'energia que es redacten en aquestes  instruccions  tècniques. Particularment es 
comprovarà el funcionament de la regulació automàtica del sistema. 

 

5. RESPONSABILITAT 

Una vegada realitzat l'acta de recepció provisional, la responsabilitat de la conducció i manteniment 
de  la  instal∙lació  es  transmet  íntegrament  a  la  propietat,  sense  perjudici  de  les  responsabilitats 
contractuals que en el concepte de garantia hagin estat pactades i obliguin a l'empresa instal∙ladora.  

El període de garantia finalitzarà amb la Recepció definitiva. 
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6. RECEPCIÓ DEFINITIVA 

Transcorregut el termini contractual de garantia, en absència d'avaries o defectes de funcionament 
durant el mateix, o havent estat aquests convenientment subsanats, la recepció provisional adquirirà 
caràcter  de  Recepció  Definitiva,  sense  realització  de  noves  proves,  llevat  que,  per  part  de  la 
Propietat, hagi estat cursat un avís en contra abans de finalitzar el període de garantia. 
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10.1 ÍNDEX DE PLÀNOLS 

10.1.1  Plànol Instal∙lació terra radiant PB 

10.1.2  Plànol Instal∙lació terra radiant P1 

10.1.3  Plànol Instal∙lació terra radiant P2 

10.1.4  Plànol Instal∙lació terra radiant P3 

10.1.5  Plànol Instal∙lació terra radiant P4 

10.1.6  Plànol Instal∙lació climatització PB 

10.1.7  Plànol Instal∙lació climatització P1 

10.1.8  Plànol Instal∙lació climatització P2 

10.1.9  Plànol Instal∙lació climatització P3 

10.1.10  Plànol Instal∙lació climatització P4 

10.1.11  Plànol Instal∙lació climatització P5 

10.1.12  Plànol Instal∙lació ventilació PB 

10.1.13  Plànol Instal∙lació ventilació P1 

10.1.14  Plànol Instal∙lació ventilació P2 

10.1.15  Plànol Instal∙lació ventilació P3 

10.1.16  Plànol Instal∙lació ventilació P4 

10.1.17  Plànol Instal∙lació ventilació P5 

10.1.18  Plànol sala d'instal∙lacions 

10.1.19  Esquema hidràulic 

10.1.20  Esquema climatització 

10.1.21  Plànol càmera frigorífica 
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11.‐ CATÀLEGS 

11.1  ÍNDEX DE CATÀLEGS 

11.1.1  BOMBES CIRCULACIÓ 

11.1.2  CAIXA DE VENTILACIÓ CAB‐200 

11.1.3  CAIXA DE FILTRES FBL‐N 

11.1.4  MADEL FOC‐EIS‐180 

11.1.5  ECODAN PWFY‐P100VM‐E1‐AU 

11.1.5  LGH‐100‐80 
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SALA DE RECEPCIÓ
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DIPÒSIT PER A SUPORTS
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P0_3

28.34 m²

DISTRIBUÏDOR 1

P0_4

5.17 m²

BANY ADAPTAT
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3.25 m²

SERVEIS

P0_7

8.44 m²

SALA DESINFECCIÓ I

DESINSECTACIÓ

P0_8

17.46 m²

DISTRIBUÏDOR 2

P0_9

117.29 m²

DIPÒSIT B

P0_16

150.49 m²

DIPÒSIT C

P0_14

ASCENSORS
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ASCENSOR

P0_13

54.88 m²

VESTIBUL ENTRADA

P0_20

28.92 m²

E.T.

P0_17

13.24 m²

DISTRIBUÏDOR 3

P0_11

63.78 m²

DIPÒSIT A

P0_5

PEFY-P80VMH-E

380x1000x900

3.0

500 m³/h

500 m³/h

500 m³/h

500 m³/h 500 m³/h500 m³/h

A.lliure: 400 mm

1.00

1500 m³/h

1500 m³/h

A.lliure: 350 mm

A.lliure: >700 mm

A.mín.lliure: 300 mm

PC: 200 x 175

PC: 225 x 250

PC: 300 x 250

PC: 300 x 250

PC: 225 x 250 PC: 200 x 175

A.lliure: 350 mm

Zona habilitada

per a col·locació

de BC

59,71 m²

MOLL DE DESCÀRREGA

D'ARXIU

P0_1

2280 m³/h

PEFY-P100VMH-E

380x1200x900

2280 m³/h

PC: 225 x 250

PC: 325 x 300

PC: 375 x 300

Reixa Impulsió

MADEL AMT

400x150mm

PC: 275 x 300

PC: 200 x 200

450 m³/h450 m³/h
450 m³/h

450 m³/h

450 m³/h

Reixa Impulsió

MADEL AMT

400x150mm

Reixa Impulsió

MADEL AMT

400x150mm

Reixa Impulsió

MADEL AMT

400x150mm

Reixa Impulsió

MADEL AMT

400x150mm

Reixa Retron

MADEL DMT

500x150mm

450 m³/h

450 m³/h

450 m³/h

450 m³/h

PC: 375 x 300

PC: 325 x 300

PC: 225 x 250

PC: 275 x 300

PC: 200 x 200

PC: 200 x 200

PC: 200 x 200

Reixa Retron

MADEL DMT

500x150mm

Reixa Retron

MADEL DMT

500x150mm

Reixa Retron

MADEL DMT

500x150mm

Reixa Impulsió

MADEL AMT

400x150mm

Reixa Impulsió

MADEL AMT

400x150mm

Reixa Impulsió

MADEL AMT

400x150mm

Reixa Retron

MADEL DMT

600x150mm

Reixa Retron

MADEL DMT

600x150mm

Reixa Retron

MADEL DMT

600x150mm

T

T

T

T

T

BC Controller

PB

T

SIMBOLOGIA

Conducte gas

Cond. Desguàs
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Climatització
Retorn
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16.86 m²

C. GRUPS DE TREBALL

P1_4

3.25 m²

PAS

P1_16

6.97 m²

BANY HOMES

P1_17

6.67 m²

SERVEIS C.

P1_18

6.08 m²

BANY DONES

P1_19

6.37 m²

MAGATZEM

P1_20

12.73 m²

DISTRIBUÏDOR

P1_21

35.16 m²

ESCALA INT.

P1_10

P1_12

24.83 m²

DESPATX DIRECCIÓ

P1_2

21.58 m²

SALA

REUNIONS

P1_1

10.19 m²

C. AUDIOVISUAL

P1_8

20.82 m²

ESCALA 1

P1_9

20.98 m²

ESCALA 3

P1_22

ASCENSORS

P1_15

29.15 m²

E.T.

P1_23

152.23 m²

DIPÒSIT D

P1_24

71.94 m²

SALA DE CONSULTA

P1_3

48.56 m²

CLASSIFICACIÓ I ORDENACIÓ

P1_5

8.43 m²

VESTIBUL I GUIXETES

P1_7

ASCENSOR

P1_25

22.60 m²

OFFICE

P1_6

200x200

T

T

T

T

T

LGH-100

570 m³/h

570 m³/h

570 m³/h

570 m³/h

PC: 200 x 200

PC: 375 x 300

PC: 150 x 250

PC: 225 x 250

PC: 275 x 300

PC: 325 x 300

PC: 375 x 300

A.lliure mínima en tota

l'estancia: 700 mm

PC: 275 x 250

PC: 300 x 300

250x275

Q=2.280 m³/h

Difusió lineal

2x800x250mm

Q=660 m³/h

2 x MADEL LMT

Difusió lineal

800x150mm

22
80

 m
3/

h

425x275 425x275

Reixa Impulsió

MADEL AMT

600x150mm

Q=660 m³/h

2 x MADEL LMT

Difusió lineal

800x150mm

Q=390 m³/h

2 x MADEL LMT

Difusió lineal

600x150mm

Q=390 m³/h

2 x MADEL LMT

Difusió lineal

600x150mm

Q=390 m³/h

2 x MADEL LMT

Difusió lineal

600x150mm

T

T

Q=660 m³/h

450 m³/h

Reixa Impulsió

MADEL AMT

400x150mm

450 m³/h

Reixa Impulsió

MADEL AMT

400x150mm

450 m³/h

Reixa Impulsió

MADEL AMT

400x150mm

450 m³/h

Reixa Impulsió

MADEL AMT

400x150mm

450 m³/h

Reixa Impulsió

MADEL AMT

400x150mm

Reixa Impulsió

MADEL AMT

600x150mm

Reixa Impulsió

MADEL AMT

600x150mm

Reixa Impulsió

MADEL AMT

600x150mm

250x275

425x275 250x275 225x225 175x175

225x225 175x175

Q=380 m³/h

PLAY-S 600

MADEL

Q=380 m³/h

PLAY-S 600

MADEL

Q=380 m³/h

PLAY-S 600

MADEL

Q=380 m³/h

PLAY-S 600

MADEL

Q=380 m³/h

PLAY-S 600

MADEL

Q=380 m³/h

PLAY-S 600

MADEL

T

T

BC Controller

P1

T
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AULA

P3_1
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P3_2
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DISTRIBUÏDOR P.

P3_6

BANY H.

P3_7
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CORREDOR
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P3_19

ESCALA

P3_20

AULA

P3_16'

T

T

BC Controller

P3

T

T

T

T

T

T

T

TT

T

T

T

SIMBOLOGIA

Conducte gas

Cond. Desguàs

(R-410A)

Climatització
Retorn

Climatització
Impulsió

Reixeta Impulsió

Reixeta retorn

PLANOL Nº

TITULAR

EN
GI
N
YE
R 
TÈ
C.
 IN
D.

Nov. 2015

1/100
ESCALA

IGUALADA  -  Tel. 93 806 61 96

09
DENOMINACIÓ

EMPLAÇAMENT

TÍTOL DEL PLÀNOL
DATA

REFERÈNCIA
15-087VI

SA
T 

CO
L.

LE
GI

AL

DIBUIXAT

PROJECTAT

REVISIÓ

E.J.P

1/1

D.L.G.
PLÀNOL INSTAL·LACIONS
CLIMATITZACIÓS P3

Canal de plàstic

60x110 (per sostre)
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60x110 (per sostre)
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190.66 m²

DIPÒSIT F

P4_14

13.56 m²

V.I. 2

P4_15

27.72 m²

ESCALA 1

P4_1

30.28 m²

INSTAL.LACIONS

P4_2

8.75 m²

V.I. 1

P4_4

207.62 m²

DIPÒSIT E

P4_6

ASCENSOR

P4_3

6.80 m²

V.I. 3

P4_10

7.46 m²

V.I. 4
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MADEL LMT 1000X50
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MADEL LMT 1000X150

MADEL LMT 1000X150

MADEL LMT 1000X150
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MADEL LMT 1000X125

MADEL LMT 1000X125

MADEL LMT 1000X125

MADEL LMT 1000X125

MADEL LMT 1000X125

MADEL LMT 1000X125

MADEL LMT 1000X125

Caixó climaver segons mides Caixó climaver segons mides Caixó climaver segons mides
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Q=191 m³/h

Malla galvanitzada

125x125 de 1,6x1,6mm

ABAJOABAJOABAJOABAJO

24.24 m²

SALA DE RECEPCIÓ

P0_2

29.70 m²

DIPÒSIT PER A SUPORTS

ESPECIALS

P0_3

28.34 m²

DISTRIBUÏDOR 1

P0_4

5.17 m²

BANY ADAPTAT

P0_6

3.25 m²

SERVEIS

P0_7

8.44 m²

SALA DESINFECCIÓ I

DESINSECTACIÓ

P0_8

17.46 m²

DISTRIBUÏDOR 2

P0_9

117.29 m²

DIPÒSIT B

P0_16

150.49 m²

DIPÒSIT C

P0_14

ASCENSORS

P0_12

13.29 m²

PASSADIS

P0_10

30.51 m²

DIPÒSIT GRANS FORMATS

P0_15

15.56 m²

MAGATZEM MATERIAL

P0_19

1
4
.
0
4
 
m
²

S
O

T
A

 
E

S
C

A
L
A

P
0

_
1

8

ASCENSOR

P0_13

54.88 m²

VESTIBUL ENTRADA

P0_20

28.92 m²

E.T.

P0_17

13.24 m²

DISTRIBUÏDOR 3

P0_11

63.78 m²

DIPÒSIT A

P0_5

S&P FBL-N

G6+F7

(260x290x310)

Q=450 m³/h

S&P CAB-200

365x430x328

Q=450 m³/h

Q=450 m³/h

3.0

S&P CAB-200

365x430x328

Q=350 m³/h

S&P CAB-200

365x430x328

Q=350 m³/h

A.lliure: 400 mm

S&P CAB-125

395x388x273

1.00

S&P CAB-150

395x388x273

S&P FBL-N

G6+F7

(260x290x310)

S&P FBL-N

G6+F7

(260x290x310)

Malla galvanitzada

200x200 de 13x13 mm

Q=191 m³/h

Q=191 m³/h

Q=191 m³/h

Q=450 m³/h

Malla galvanitzada

Ø200 de 13x13 mm

Malla galvanitzada

Ø150 de 13x13 mm

Malla galvanitzada

Ø125 de 13x13 mm

Malla galvanitzada

Ø200 de 13x13 mm

Malla galvanitzada

Ø200 de 13x13 mm

PC:200X200mm

A.lliure: 350 mm

A.lliure: >700 mm

A.mín.lliure: 300 mm

H: Ø 200 mm

H
:
 
Ø
1
2
5
 
m
m

H
:
 
Ø
 
1
5
0
 
m
m

A.lliure: 350 mm

Malla galvanitzada

200x200 de 1,6x1,6mm

Malla galvanitzada

200x200  de 1,6x1,6mm

Malla galvanitzada

150x150 de 1,6x1,6mm

Comporta Tallafocs

MADEL

FOK-EIS-180-MA

Secció: 200x200mm

Comporta Tallafocs

MADEL

FOK-EIS-180-MA

Secció: 200x200mm

Zona habilitada

per a col·locació

de BC

59,71 m²

MOLL DE DESCÀRREGA

D'ARXIU

P0_1

S&P CAB-200

365x430x328

REIXA A FAÇANA 2m X 0,4 m

REIXA registrable 2m x 0,4

conducte climaver

PC:200X200mm

PC:200X200mm

P
C

:
2

0
0

X
2

0
0

m
m

Nota: control

horari de

ventilació des

de rellotge

horari en SQ.

elèctric

Nota: control

horari de

ventilació des

de rellotge

horari en SQ.

elèctric

Nota: control

horari de

ventilació des

de rellotge

horari en SQ.

elèctric
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16.86 m²

C. GRUPS DE TREBALL

P1_4

3.25 m²

PAS

P1_16

6.97 m²

BANY HOMES

P1_17

6.67 m²

SERVEIS C.

P1_18

6.08 m²

BANY DONES

P1_19

6.37 m²

MAGATZEM

P1_20

12.73 m²

DISTRIBUÏDOR

P1_21

35.16 m²

ESCALA INT.

P1_10

P1_12

24.83 m²

DESPATX DIRECCIÓ

P1_2

21.58 m²

SALA

REUNIONS

P1_1

10.19 m²

C. AUDIOVISUAL

P1_8

20.82 m²

ESCALA 1

P1_9

20.98 m²

ESCALA 3

P1_22

ASCENSORS

P1_15

29.15 m²

E.T.

P1_23

152.23 m²

DIPÒSIT D

P1_24

71.94 m²

SALA DE CONSULTA

P1_3

48.56 m²

CLASSIFICACIÓ I ORDENACIÓ

P1_5

8.43 m²

VESTIBUL I GUIXETES

P1_7

ASCENSOR

P1_25

22.60 m²

OFFICE

P1_6

10
00

 m
3/

h

LGH-100

Filtre F-8

399x580x

770

S&P CAB-200

365x430x328

S&P FBL-N

G6+F7

(260x290x310)

Q=450 m³/h

S&P CAB-200

365x430x328

Q=450 m³/h

Q=450 m³/h

Malla galvanitzada

Ø200 de 13x13 mm

Q=450 m³/h

Malla galvanitzada

Ø200 de 13x13 mm

H
:
 
Ø
 
2
0
0
 
m
m

A.lliure mínima en tota

l'estancia: 700 mm

Malla galvanitzada

150x150 de 1,6x1,6mm

Malla galvanitzada 150x150

de 1,6x1,6mm

PC: 1
25x100mm

PC: 1
00x100mm

PC: 1
00x100mm

Q=72 m³/h

MADEL LMT

200x75mm

Q=500 m³/h

MADEL LMT

Difusió lineal

400x250

Q=107 m³/h

MADEL LMT

Difusió lineal

250x100mm

Q=340 m³/h

MADEL LMT

Difusió lineal

500x125mm

Q=1000 m³/h

Malla galvanitzada

de 1,6x1,6mm

Q=1000 m³/h

Malla galvanitzada

de 1,6x1,6mm

PC: 2
50x250mm

PC: 1
75x200mm

PC: 1
25x100mm

P
C

:
 
1
2
5
x
1
0
0
m

m

PC: 250x250mm

PC: 2
25x250mm

PC: 2
50x250mm

PC: 2
25x250mm

PC: 1
25x100mm

PC: 1
25x100mm

Q=340 m³/h

MADEL LMT

Difusió lineal

500x125mm

Q=680 m³/h

MADEL LMT

Difusió lineal

1000x125mm

Q=107 m³/h

MADEL LMT

Difusió lineal

250x100mm

Q=72 m³/h

MADEL LMT

Difusió lineal

200x75mm

Q=72 m³/h

MADEL LMT

Difusió lineal

200x75mm

Q=72 m³/h

MADEL LMT

Difusió lineal

200x75mm

Q=72 m³/h

MADEL LMT

Difusió lineal

200x75mm

200x200250x250

DN 110 (PVC)

DN 110 (PVC)

DN 110 (PVC)

DN 110 (PVC)

Q=500 m³/h

MADEL LMT

Difusió lineal

400x250

250x250

Q=72 m³/h

MADEL LMT

Difusió lineal

200x75mm
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AULA

P2_1

AULA

P2_2

AULA

P2_3

ADMINISTRACIÓ

P2_4

DIRECCIÓ

P2_5

INSTAL

P2_6

CORREDOR

P2_7

TERRASSA

P2_8

DISTRIBUÏDOR P.

P2_9

CORREDOR

P2_15

CORREDOR

P2_14

NETEJA 1

P2_13

AULA

P2_16

AULA

P2_17

AULA

P2_18

AULA

P2_19

AULA

P2_20

BANY H.

P2_10

BANY D.

P2_11

BANY A.

P2_12

ESCALA

P2_21

ADMINISTRACIÓ

P2_22

ESPAI POLIVALENT

P2_23

Q=520 m³/h

Filtr
e F

-8

399x580x

770

Q=480 m³/h

Q=480 m³/h

Q=520 m³/h

MADEL LMT

Difusió lineal

500x150mm

PC: 2
00x200mm

PC: 2
50x250mm

PC: 2
50x250mm

PC: 2
00x200mm

PC: 2
00x200mm

P
C

:
2
5
0
x
2
5
0

Q=404 m³/h

MADEL LMT

Difusió lineal

600X125mm

Q=181 m³/h

MADEL LMT

Difusió lineal

400x125mm

Q=800 m³/h

Malla galvanitzada

de 1,6x1,6mm.

Q=92m³/h

MADEL LMT

Difusió lineal

200x100mm

Q=572 m³/h

MADEL LMT

Difusió lineal

600x155mm

PC: 200x200mm

PC: 200x200mm

PC: 200x200mm

PC: 250x250mm

P
C

:
 
2
5
0
x
2
5
0
m

m

PC: 225x250mm

P
C

:
 
2

5
0

x
2

5
0

m
m

PC: 200x200mm

Q=1000 m³/h

Malla galvanitzada

de 1,6x1,6mm  +

Q=1000 m³/h

Malla galvanitzada

de 1,6x1,6mm  +

Q=1000 m³/h

Malla galvanitzada

de 1,6x1,6mm.

Q=1000 m³/h

Malla galvanitzada

de 1,6x1,6mm.

Q=1000 m³/h

Malla galvanitzada

de 1,6x1,6mm.

Q=800 m³/h

Malla galvanitzada

de 1,6x1,6mm.

Q=1000 m³/h

Malla galvanitzada

de 1,6x1,6mm.

MADEL LMT

Difusió lineal

500x150mm

MADEL LMT

Difusió lineal

500x150mm

MADEL LMT

Difusió lineal

500x150mm

Q=404 m³/h

MADEL LMT

Difusió lineal

600X125mm Q=404 m³/h

MADEL LMT

Difusió lineal

600X125mm

Q=404 m³/h

MADEL LMT

Difusió lineal

600X125mm

Q=181 m³/h

MADEL LMT

Difusió lineal

400x125mm

Q=560 m³/h

MADEL LMT

Difusió lineal

600X150mm

Q=560 m³/h

MADEL LMT

Difusió lineal

600X150mm

Q=440 m³/h

MADEL LMT

Difusió lineal

500X150mm

Q=440 m³/h

MADEL LMT

Difusió lineal

500X150mm

Q=572 m³/h

MADEL LMT

Difusió lineal

600x155mm

Q=136 m³/h

MADEL LMT

Difusió lineal

400x125mm

Q=136 m³/h

MADEL LMT

Difusió lineal

400x125mm

Q=92m³/h

MADEL LMT

Difusió lineal

200x100mm

PC: 2
50x250mm

Realitz
ar s

ortid
a a

plè
nu
m

Realitz
ar s

ortid
a a

plè
nu
m

Realitzar sortida a

plènum.

Realitzar sortida a

plènum.

Realitzar sortida a

plènum.

Realitzar sortida a

plènum.

Realitzar sortida a

plènum.

Realitzar sortida a

plènum.

DN 110 (PVC)

DN 110 (PVC)

DN 110 (PVC)

Filtre F-8

399x580x

770

Filtre F-8

399x580x

770

Filtre F-8

399x580x

770

LGH-100

LGH-100

LGH-100

LGH-80
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LLEGENDA

APORTACIÓ AIRE

EXTRACCIÓ AIRE

REIXETA EXTRACCIÓ

REIXETA D'IMPULSIÓ

EXTRACTOR BANYS

AULA

P3_1

AULA

P3_2

AULA

P3_3

ADMINISTRACIÓ

P3_4

CORREDOR

P3_5

DISTRIBUÏDOR P.

P3_6

BANY H.

P3_7

BANY D.

P3_8

BANY A.

P3_9

CORREDOR

P3_10

CORREDOR

P3_11

NETEJA 1

P3_12

AULA

P3_13

AULA

P3_14

AULA

P3_15

AULA

P3_16

DIRECCIÓ

P3_17

INSTAL.

P3_18

ESPAI POLIVALENT

P3_19

ESCALA

P3_20

LGH-100

Filt
re

 F
-8

399x580x

770

PC: 2
00x200mm

PC: 2
50x250mm

PC: 2
50x250mm

PC: 2
00x200mm

PC: 2
00x200mm

Q=610 m³/h

Difusió lineal

600x125mm

Q=610 m³/h

Difusió lineal

600x125mm

PC: 200x200mm

PC: 200x200mm

PC: 200x200mm

PC: 250x250mm

PC: 250x250mm

PC: 225x250mm

PC: 200x200mm

Q=560 m³/h

MADEL LMT

Difusió lineal

600X150mm

Q=560 m³/h

MADEL LMT

Difusió lineal

600X150mm

Q=446 m³/h

MADEL LMT

Difusió lineal

500X150mm

Q=446 m³/h

MADEL LMT

Difusió lineal

500X150mm

Q=142 m³/h

MADEL LMT

Difusió lineal

400x125mm

Q=142 m³/h

MADEL LMT

Difusió lineal

400x125mm

Q=47 m³/h

MADEL LMT

Difusió lineal

200x100mm

Q=47 m³/h

MADEL LMT

Difusió lineal

200x100mm

Q=520 m³/h

MADEL LMT

Difusió lineal

500x150mm

Q=520 m³/h

MADEL LMT

Difusió lineal

500x150mm

Q=480 m³/h

MADEL LMT

Difusió lineal

500x150mm

Q=480 m³/h

MADEL LMT

Difusió lineal

500x150mm

Q=404 m³/h

MADEL LMT

Difusió lineal

600X125mm

Q=181 m³/h

MADEL LMT

Difusió lineal

400x125mm

Q=404 m³/h

MADEL LMT

Difusió lineal

600X125mm Q=404 m³/h

MADEL LMT

Difusió lineal

600X125mm

Q=404 m³/h

MADEL LMT

Difusió lineal

600X125mm

Q=181 m³/h

MADEL LMT

Difusió lineal

400x125mm

AULA

P3_16'

PC: 250x250mm

PC: 250x250mmPC: 250x250mm

PC: 250x250mm

PC: 250x250mm

PC: 250x250mm

PC: 250x250mm

PC: 250x250mm

DN 110 (PVC)

DN 110 (PVC)

DN 110 (PVC)

Filtre F-8

399x580x

770

Filtre F-8

399x580x

770

Filtre F-8

399x580x

770

LGH-100

LGH-100

LGH-80
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190.66 m²

DIPÒSIT F

P4_14

13.56 m²

V.I. 2

P4_15

27.72 m²

ESCALA 1

P4_1

30.28 m²

INSTAL.LACIONS

P4_2

8.75 m²

V.I. 1

P4_4

207.62 m²

DIPÒSIT E

P4_6

ASCENSOR

P4_3

6.80 m²

V.I. 3

P4_10

7.46 m²

V.I. 4

P4_7

20.46 m²

ESCALA 2

P4_8

51.40 m²

EXPOSICIÓ PERMANENT I SALA

REUNIONS

P4_9

ASCENSORS

P4_11

5.61 m²

BANY A.

P4_13

4.67 m²

GUARDAROBA

P4_12

5.59 m²

V. ASCENSOR

P4_5

E

S&P CAB-250

450x525x383

S&P FBL-N

G6+F7

(360x390x310)

S&P C
AB-250

450x525x383

S&P FBL-N

G6+F7

(360x390x310)

S&P CAB-250

450x525x383

S&P C
AB-250

450x525x383

FC: 2
50x250 m

m

FC: 2
50x250 m

m

LGH-100

Q=620 m³/h

Malla galvanitzada

1,6x1,6mm

Q=620 m³/h

Malla galvanitzada

de 1,6x1,6mm

Q=570 m³/h

Q=570 m³/h

Malla galvanitzada

1,6x1,6mm

Q=800 m³/h

Malla galvanitzada

de 1,6x1,6mm.

Q=800 m³/h

Malla galvanitzada

de 1,6x1,6mm.

Q=1000 m³/h

Malla galvanitzada de

1,6x1,6mm.

Q=1000 m³/h

Malla galvanitzada

de 1,6x1,6mm.

Q=1000 m³/h

Malla galvanitzada

 de 1,6x1,6mm.

Q=1000 m³/h

Malla galvanitzada

de 1,6x1,6mm.

Q=1000 m³/h

Malla galvanitzada

 de 1,6x1,6mm.

Q=1000 m³/h

Malla galvanitzada

de 1,6x1,6mm.

Malla galvanitzada

de 1,6x1,6mm.

PC: 250x250mm

PC: 250x250mm

F
i
l
t
r
e
 
F

-
8

3
9
9
x
5
8
0
x

7
7
0

Malla galvanitzada

1,6x1,6mm

Malla galvanitzada

1,6x1,6mm

Malla galvanitzada

1,6x1,6mm

de planta P3

de planta P3

de planta P3

de planta P3

DN 110 (PVC)

250x250

200x200

250x250
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SALA MAQ.

P5_1

INSTAL.

P5_2

TERRASSA

P5_3
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Instal·lacions Escola de Teneria                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO ICLIMA INSTAL·LACIONS DE CLIMA                                         

SUBCAPÍTULO TUBS XARXA DE DISTRIBUCIÓ                                            

EF37F106CL   ML  C. UPONOR MLCP SERIE 5/ 63x6,0 + ARMAFLEX SH-30x063             
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EF37F105CL   ML  C. UPONOR MLCP SERIE 5/ 50x4.5 + ARMAFLEX SH-30x050             
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N;I@O;> B BEDP BEDPF

BEDPF MEDQR EQCDMB

EF37F104CL   ML  C. UPONOR MLCP SERIE 5/ 40x4.0 + ARMAFLEX SH-30x040             
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N;I@O;> B BCDQ BCDQF

N;I@O;> J KJDB KJDBF

EPDCF JRDRE BLCJJDME

EF37F103CL   ML  C. UPONOR MLCP SERIE 5/ 32x3.0 + ARMAFLEX SH-25x032             
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N;I@O;> M KJ KJDFF

BQKDEF JEDEF KLBPKDCE

EF37F102CL   ML  C. UPONOR MLCP SERIE 5/ 25x2,5 + ARMAFLEX SH-25x025             
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N;I@O;> B EEDB EEDBF

EEDBF JJDFR BLJBQDQB

EF37F102CL_01 ML  C. UPONOR MLCP SERIE 5/ 25x2,5                                  
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TOTAL SUBCAPÍTULO TUBS XARXA DE DISTRIBUCIÓ.............. 9.766,63
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Instal·lacions Escola de Teneria                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO VALVU VÀLVULES I  ELEMENTS                                             

EN3168K703   u   Vàlvula esfera man.+rosca DN=2'',PN=40bar, INOX                 
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EN3168K704   u   Vàlvula esfera man.+rosca DN=1-1/4",PN=40bar INOX               
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EN3168K702   u   Vàlvula esfera man.+rosca DN=3/4'',PN=20bar,2 peces,llauto      
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EN3168K701   u   Vàlvula esfera man.+rosca DN=3/4'',PN=40bar,3peces,inox+inox    
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ENC1U030     u   Valv.equilib.rosca.d25mm, T.A. STAD20                           
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U44FJ150     u   Filtre acer inox. inclinat 3/4"                                 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

EEU6U001     u   Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'',roscat    

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de D,

col.locat roscat. Peces necessàries per a connexionat incloses.

PWFY 1 2 2,00

PWFY 2 2 2,00

PWFY 3 2 2,00

PWFY 4 2 2,00

8,00 16,94 135,52

EEV29010     u   Interruptor de cabal  p/líquid                                  

Interruptor de cabal  per a líquid, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat

Circuit clima 4 4,00

Circuit caldera 1 1,00

5,00 99,90 499,50

EEU5U002     u   Termòmetre bimetàl.lic beina roscada,D=1/2'',esfera 65mm,0-120°C

Termòmetre bimetàl.lic amb beina roscada de 1/2 de D, d'esfera de 65 mm, de 0 a 12°C, col.locat

roscat. Peces necessàries per a connex ionat incloses.

PWFY 1 2 2,00

PWFY 2 2 2,00

PWFY 3 2 2,00

PWFY 4 2 2,00

Dipòsit d'inèrcia 2 2,00

10,00 10,71 107,10

ICS030       u   Col.lectors format per tub negre, de 2-1/2"" DN 65 mm de diàmetr

Subministrament i instal·lació de col·lectors, amb tub d'acer negre , de 2-1/2"" DN 65 mm de diàme-

tre, per a 4 entrades i 1 sortida de 2". Amb vàlvula de buidat.

Col·lector en sala de calderes d'acer completament aïllat amb armaflex  segons RITE i encintat per

ev itar condensacions.

Inclou planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic flex ible, d'estructura cel·lular

tancada, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 50 mm d'espessor,

complet, fins i tot manòmetre, termòmetres, minvaments, ancoratges, suports de canonada aïllats, ac-

cessoris i peces especials per a connexions. Totalment muntat, amb connex ions establertes i provat

per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixa-

ció de canonades, accessoris i peces especials. Connex ionat de boques. Col·locació de l'aïllament.

Realització de proves de servei.

Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.

PWFY-Dipòsit Inèrcia 2 2,00

2,00 311,50 623,00

ICS031       u   Col.lectors format per tub negre, de 2-1/2"" DN 65 mm de diàmetr

Subministrament i instal·lació de col·lectors, amb tub d'acer negre , de 2-1/2"" DN 65 mm de diàme-

tre, per a 3 entrades i 1 sortida de 2". Amb vàlvula de buidat.

Col·lector en sala de calderes d'acer completament aïllat amb armaflex  segons RITE i encintat per

ev itar condensacions.

Inclou planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic flex ible, d'estructura cel·lular

tancada, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 50 mm d'espessor,

complet, fins i tot manòmetre, termòmetres, minvaments, ancoratges, suports de canonada aïllats, ac-

cessoris i peces especials per a connexions. Totalment muntat, amb connex ions establertes i provat

per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixa-

ció de canonades, accessoris i peces especials. Connex ionat de boques. Col·locació de l'aïllament.

Realització de proves de servei.

Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.

Dipòsit Inèrcia-Terra Radiant 2 2,00

2,00 301,35 602,70
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EEUE11F1     u   Dipòsit inèrcia acer negre,aïllam.escum.poliur.,vol.=500L       

Dipòsit d'inercia d'acer negre per a instal·lació de clima amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà,

acabat amb revestiment plàstic gris, de 500 l de capacitat, model Lapesa Inercia o similar. Inclou de

purga d'aire amb connex ions de rosca 3/4´´, de pressió màx ima de servei 3 bar, i 95°C de tempera-

tura màx ima, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat. Inclou purgador d'aire,

tèrmòmetre, i aixetes de bola de 2" segons esquema de projecte. Inclou termòmetre i purgador.

Sala de màquines 1 1,00

1,00 1.148,15 1.148,15

EEU41831     u   Dipòsit exp.35l,planxa acer,membrana elàst.,pressió màx=10bar,co

Dipòsit d'expansió de 35 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10

bar, amb connexió de 3/4´´, col·locat roscat col·locat roscat. Inclou vàlula de seguretat, manòmetre i

petit material de connexionat probat i funcionant.

got inercia clima 1 1,00

1,00 99,14 99,14

D29DM150     u   Vàlvula de retenció 3/4"                                        

Ud. Válvula de retención 1" serie STOP de latón, totalmente instalada i/pequeño material.

Dipòsit Inèrcia entrada aigua 1 1,00

1,00 12,81 12,81

D44HB240     u   Comptador d'energia calorífic DN50 per a fred i calor SAUTER WPD

Subministrament i muntatge de comptador d'energia per tub de 2 1/2" DN50 - cabal 15m3/h, dues

psondes de temperatura i un calculador d'energia amb display  digital, marca KAMSTRUP model

MULTICAL o SAUTER F25UDQ150TP85BM (o similar), allargadora en plàstic, 2 ràcrord, porta-

sonda sumergible de llautó, mànec d'acer i filtre de impureses. Inclou 2 psondes de temperatura

PT-1000 i contador de cabal per tub de 2 DN50 tot instal·lat i conectat.

Inclou calculador electrònic de fred i calor.

També inclou tots els accessoris de conex ió hidràulica i material auxiliar de muntatge i fixació. Tot

absolutament muntat, instal·lat, probat i en correcte funcionament.

Dipòsit d'inèrcia-Col·lectors ( segons

esquema)

1 1,00

1,00 548,12 548,12

Purg_01      u   Purgador de llautó, rosca 3/8".                                 

Dipòsit Inèrcia 1 1,00

Segons Plànols 3 3,00

4,00 11,59 46,36

TOTAL SUBCAPÍTULO VALVU VÀLVULES I ELEMENTS............. 4.793,93

SUBCAPÍTULO CIRC CIRCULADORS                                                     

D29MA01521   u   CIRCULADOR ROCA QUANTUM 32 DN 50                                

Ud. Subministrament i instal·lació de circulador Roca, modelo QUANTUM 32 per instal·lació de ca-

lefacció amb pressió màx ima i temperatura màx ima de 10bar i 110ºC. Cabal 2,68 m3/h pressió 3,90

mca, constituit per un motor de rótor humit, coix inets de grafit, selector de 3 velocitats, amb una po-

tència absorbida de 130 W, a una velocitat màx ima de 1.450 rpm, connex ionat elèctric inclòs i ins-

tal·lació inclosa.

Inclou: brides de les bombes, amortidor, manòmetres a l'entrada i la sortida vàlvules de bola a la en-

trada i la sortida i vàlvules antiretorn tot segons esquema.

Circuit 1 1 1,00

1,00 519,93 519,93

D29MA01522   u   CIRCULADOR ROCA QUANTUM 32 DN 40                                

Ud. Subministrament i instal·lació de circulador Roca, modelo QUANTUM 32 per instal·lació de ca-

lefacció amb pressió màx ima i temperatura màx ima de 10bar i 110ºC. Cabal 2,18 m3/h pressió 4,12

mca, constituit per un motor de rótor humit, coix inets de grafit, selector de 3 velocitats, amb una po-

tència absorbida de 130 W, a una velocitat màx ima de 1.450 rpm, connex ionat elèctric inclòs i ins-

tal·lació inclosa.

Inclou: brides de les bombes, amortidor, manòmetres a l'entrada i la sortida vàlvules de bola a la en-

trada i la sortida i vàlvules antiretorn tot segons esquema.

Circuit 2 1 1,00
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1,00 513,09 513,09

D29MA01523   u   CIRCULADOR ROCA QUANTUM 32 DN 63                                

Ud. Subministrament i instal·lació de circulador Roca, modelo QUANTUM 32 per instal·lació de ca-

lefacció amb pressió màx ima i temperatura màx ima de 10bar i 110ºC. Cabal 5,38 m3/h pressió 1,64

mca, constituit per un motor de rótor humit, coix inets de grafit, selector de 3 velocitats, amb una po-

tència absorbida de 130 W, a una velocitat màx ima de 1.450 rpm, connex ionat elèctric inclòs i ins-

tal·lació inclosa.

Inclou: brides de les bombes, amortidor, manòmetres a l'entrada i la sortida vàlvules de bola a la en-

trada i la sortida i vàlvules antiretorn tot segons esquema.

PWFY-Dipòsit Inèrcia 1 1,00

1,00 535,19 535,19

D29MA01524   u   CIRCULADOR ROCA QUANTUM ECO 1035 DN 32                          

Ud. Subministrament i instal·lació de circulador Roca, modelo QUANTUM ECO 1035 per instal·la-

ció de calefacció amb pressió màxima i temperatura màxima de 6bar i 95ºC. Cabal 0,745 m3/h

pressió 3,30 mca, constituit per un motor de rótor humit, coix inets de grafit, selector de 3 velocitats,

amb una potència absorbida de 45 W, a una velocitat màxima de 1.450 rpm, connex ionat elèctric in-

clòs i instal·lació inclosa.

Inclou: brides de les bombes, amortidor, manòmetres a l'entrada i la sortida vàlvules de bola a la en-

trada i la sortida i vàlvules antiretorn tot segons esquema.

Circuit 3 1 1,00

1,00 384,04 384,04

TOTAL SUBCAPÍTULO CIRC CIRCULADORS............................... 1.952,25

SUBCAPÍTULO UNITATS CLIMATITZACIÓ                                                   
APARTADO CL_INTERIORS UNITATS INTERIORS                                               

EEDE1181     u   Unitat interior de conductes d'alta pressió de PEFY-P100VMH-E 10

U. Unitat interior per a conductes d'equips d'alta pressió de cabal variable de refrigerant CITY MULTI

de MITSUBISHI ELECTRIC, model PEFY-P100VMH-E o similar amb 10,750 kcal/h de calefac-

ció i 10,000 frig/h de refrigeració de potència tèrmica aproximada , amb alimentació elèctrica de 540W

monofàsica, amb funcionament amb fluid frigorífic R410A, suports de subjecció, antiv ibradors i acces-

soris de càrrega de gas i gas necessari per a un correcte funcionament i instal·lació. Inclou transport,

col·locació i posta en marxa.

PLANTA BAIXA

   - Dipòsit C 1 1,00

   - Dipòsit D 1 1,00

   - Sala Poliv alent 1 1,00

3,00 1.968,58 5.905,74

EEDE1182     u   Unitat interior de conductes d'alta pressió de PEFY-P80VMH-E 860

U. Unitat interior per a conductes d'alta pressió d'equips de cabal variable de refrigerant CITY MULTI

de MITSUBISHI ELECTRIC, model PEFY-P80VMH-E o similar amb 8,600 kcal/h de calefacció i

8,000 frig/h de refrigeració de potència tèrmica aproximada , amb alimentació elèctrica de 338W mo-

nofàsica, amb funcionament amb fluid frigorífic R410A, suports de subjecció, antiv ibradors i accesso-

ris de càrrega de gas i gas necessari per a un correcte funcionament i instal·lació. Inclou transport,

col·locació i posta en marxa.

PLANTA B

   - Dipòsit B 1 1,00

1,00 1.761,27 1.761,27

EEDC11501    u   Unitat interior de paret de PKFY-P25VBM-E 2752 Kcal/h           

U. Unitat interior de paret de cabal variable de refrigerant CITY MULTI de MITSUBISHI ELEC-

TRIC, model PKFY-P25VBM-E o similar amb 2752 kcal/h de calefacció i 2500 frig/h de refrigeració

de potència tèrmica aprox imada , amb alimentació elèctrica monofàsica, amb funcionament amb fluid

frigorífic R410A, suports de subjecció, antiv ibradors i accessoris de càrrega de gas i gas necessari

per a un correcte funcionament i instal·lació. Inclou transport, col·locació i posta en marxa.

PLANTA BAIXA

   - Sala de recepció 1 1,00

1,00 835,50 835,50
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EEDC11502    u   Unitat interior de paret PKFY-P63VKM-E de 6880 Kcal/h           

U. Unitat interior de paret de cabal variable de refrigerant CITY MULTI de MITSUBISHI ELEC-

TRIC, model PKFY-P63VBM-E o similar amb 6880 kcal/h de calefacció i 6300 frig/h de refrigeració

de potència tèrmica aprox imada , amb alimentació elèctrica monofàsica, amb funcionament amb fluid

frigorífic R410A, suports de subjecció, antiv ibradors i accessoris de càrrega de gas i gas necessari

per a un correcte funcionament i instal·lació. Inclou transport, col·locació i posta en marxa.

PLANTA BAIXA

   - Moll de descarga 1 1,00

1,00 1.026,47 1.026,47

EEDC11503    u   Unitat interior de paret de PKFY-P20VBM-E 2150 Kcal/h           

U. Unitat interior de paret de cabal variable de refrigerant CITY MULTI de MITSUBISHI ELEC-

TRIC, model PKFY-P20VBM-E o similar amb 2150 kcal/h de calefacció i 2000 frig/h de refrigeració

de potència tèrmica aprox imada , amb alimentació elèctrica  monofàsica, amb funcionament amb fluid

frigorífic R410A, suports de subjecció, antiv ibradors i accessoris de càrrega de gas i gas necessari

per a un correcte funcionament i instal·lació. Inclou transport, col·locació i posta en marxa.

PLANTA BAIXA

   - Distribuidor 1 1 1,00

PLANTA 1

   - C. Audov isual 1 1,00

PLANTA 2

   - Instal·lacions 1 1,00

PLANTA 3

   - Instal·lacions 1 1,00

4,00 821,86 3.287,44

EEDC11504    u   Unitat interior de paret de PKFY-P32VBM-E 3440 Kcal/h           

U. Unitat interior de paret de cabal variable de refrigerant CITY MULTI de MITSUBISHI ELEC-

TRIC, model PKFY-P32VBM-E o similar amb 3440 kcal/h de calefacció i 3150 frig/h de refrigeració

de potència tèrmica aprox imada , amb alimentació elèctrica monofàsica, amb funcionament amb fluid

frigorífic R410A, suports de subjecció, antiv ibradors i accessoris de càrrega de gas i gas necessari

per a un correcte funcionament i instal·lació. Inclou transport, col·locació i posta en marxa.

PLANTA BAIXA

   - Dipòsit A 1 1,00

PLANTA 3

   - Corredor 11 1 1,00

2,00 837,91 1.675,82

EEDC11505    u   Unitat interior de cassette de PLFY-P20VCM-E 2150 Kcal/h        

U. Unitat Interior de cassette de cabal variable de refrigerant CITY MULTI de MITSUBISHI ELEC-

TRIC, model PLFY-P20VCM-E o similar amb 2150 kcal/h de calefacció i 2000 frig/h de refrigeració

de potència tèrmica aprox imada , amb alimentació elèctrica monofàsica, amb funcionament amb fluid

frigorífic R410A, suports de subjecció, antiv ibradors i accessoris de càrrega de gas i gas necessari

per a un correcte funcionament i instal·lació. Inclou transport, col·locació i posta en marxa.

PLANTA 1

   - Office 1 1,00

1,00 1.540,06 1.540,06

EEDC11506    u   Unitat interior de terra de PFFY-P63VLEM-E 6880 Kcal/h          

U. Unitat Interior de terra de cabal variable de refrigerant CITY MULTI de MITSUBISHI ELEC-

TRIC, model PFFY-P63VLEM-E o similar amb 6880 kcal/h de calefacció i 6300 frig/h de refrigeració

de potència tèrmica aprox imada , amb alimentació elèctrica monofàsica, amb funcionament amb fluid

frigorífic R410A, suports de subjecció, antiv ibradors i accessoris de càrrega de gas i gas necessari

per a un correcte funcionament i instal·lació. Inclou transport, col·locació i posta en marxa.

PLANTA 2

   - Aula 2.01 1 1,00

   - Sala Poliv alent 1 1,00

2,00 1.451,91 2.903,82
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EEDC11507    u   Unitat interior de terra de PFFY-P50VLEM-E 5418 Kcal/h          

U. Unitat Interior de terra de cabal variable de refrigerant CITY MULTI de MITSUBISHI ELEC-

TRIC, model PFFY-P50VLEM-E o similar amb 5418 kcal/h de calefacció i 5000 frig/h de refrigeració

de potència tèrmica aprox imada , amb alimentació elèctrica monofàsica, amb funcionament amb fluid

frigorífic R410A, suports de subjecció, antiv ibradors i accessoris de càrrega de gas i gas necessari

per a un correcte funcionament i instal·lació. Inclou transport, col·locació i posta en marxa.

PLANTA 2

   - Aula 2.02 1 1,00

   - Aula 2.03 1 1,00

   - Aula 2.16 1 1,00

   - Aula 2.17 1 1,00

   - Aula 2.18 1 1,00

   - Aula 2.19 1 1,00

PLANTA 3

   - Aula 3.01 1 1,00

   - Aula 3.13 1 1,00

   - Aula 3.16 1 1,00

   - Aula 3.02 1 1,00

   - Aula 3.14 1 1,00

   - Aula 3.15 1 1,00

   - Sala Poliv alent 1 1,00

13,00 1.419,93 18.459,09

EEDC11508    u   Unitat interior de terra de PFFY-P40VLEM-E 4300 Kcal/h          

U. Unitat Interior de terra de cabal variable de refrigerant CITY MULTI de MITSUBISHI ELEC-

TRIC, model PFFY-P40VLEM-E o similar amb 4300 kcal/h de calefacció i 4000 frig/h de refrigeració

de potència tèrmica aprox imada , amb alimentació elèctrica monofàsica, amb funcionament amb fluid

frigorífic R410A, suports de subjecció, antiv ibradors i accessoris de càrrega de gas i gas necessari

per a un correcte funcionament i instal·lació. Inclou transport, col·locació i posta en marxa.

PLANTA 2

   - Administració 1 1,00

PLANTA 3

   - Aula 3.03 1 1,00

PLANTA 4 1 1,00

   - Sala Poliv alent 2 2,00

5,00 1.328,47 6.642,35

EEDC11509    u   Unitat interior de terra de PFFY-P25VLEM-E 2752 Kcal/h          

U. Unitat Interior de terra de cabal variable de refrigerant CITY MULTI de MITSUBISHI ELEC-

TRIC, model PFFY-P25VLEM-E o similar amb 2752 kcal/h de calefacció i 2500 frig/h de refrigeració

de potència tèrmica aprox imada , amb alimentació elèctrica monofàsica, amb funcionament amb fluid

frigorífic R410A, suports de subjecció, antiv ibradors i accessoris de càrrega de gas i gas necessari

per a un correcte funcionament i instal·lació. Inclou transport, col·locació i posta en marxa.

PLANTA 2

   - Direcció 1 1,00

   - Aula 2.20 1 1,00

2,00 1.287,91 2.575,82

EEDC11510    u   Unitat interior de paret de PKFY-P40VHM-E 4300 Kcal/h           

U. Unitat interior de paret de cabal variable de refrigerant CITY MULTI de MITSUBISHI ELEC-

TRIC, model PKFY-P40VHM-E o similar amb 4300 kcal/h de calefacció i 4000 frig/h de refrigeració

de potència tèrmica aprox imada , amb alimentació elèctrica monofàsica, amb funcionament amb fluid

frigorífic R410A, suports de subjecció, antiv ibradors i accessoris de càrrega de gas i gas necessari

per a un correcte funcionament i instal·lació. Inclou transport, col·locació i posta en marxa.

PLANTA 2

   - Corredor 1 1 1,00

   - Corredor 2 1 1,00

PLANTA 3

   - Corredor 1 1 1,00

3,00 914,81 2.744,43
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EEDC11512    u   Unitat interior de terra de PFFY-P32VLEM-E 3440 Kcal/h          

U. Unitat Interior de terra de cabal variable de refrigerant CITY MULTI de MITSUBISHI ELEC-

TRIC, model PFFY-P32VLEM-E o similar amb 3440 kcal/h de calefacció i 3150 frig/h de refrigeració

de potència tèrmica aprox imada , amb alimentació elèctrica monofàsica, amb funcionament amb fluid

frigorífic R410A, suports de subjecció, antiv ibradors i accessoris de càrrega de gas i gas necessari

per a un correcte funcionament i instal·lació. Inclou transport, col·locació i posta en marxa.

PLANTA 3

   - Administració 1 1,00

   - Aula 16' 1 1,00

2,00 1.322,35 2.644,70

EEDC11513    u   Unitat interior de terra de PFFY-P20VLEM-E 2150 Kcal/h          

U. Unitat Interior de terra de cabal variable de refrigerant CITY MULTI de MITSUBISHI ELEC-

TRIC, model PFFY-P20VLEM-E o similar amb 2150 kcal/h de calefacció i 2000 frig/h de refrigeració

de potència tèrmica aprox imada , amb alimentació elèctrica monofàsica, amb funcionament amb fluid

frigorífic R410A, suports de subjecció, antiv ibradors i accessoris de càrrega de gas i gas necessari

per a un correcte funcionament i instal·lació. Inclou transport, col·locació i posta en marxa.

PLANTA 3

   - Direcció 1 1,00

1,00 1.255,11 1.255,11

EEDC11515    u   Unitat interior de terra sense envolvent alta pressió PFFY-P50VL

U. Unitat Interior de terra sense envolvent i d'alta pressió de cabal variable de refrigerant CITY

MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, model PFFY-P50VLRMM-E o similar amb 5300 kcal/h de

calefacció i 5000 frig/h de refrigeració de potència tèrmica aprox imada , amb alimentació elèctrica mo-

nofàsica, amb funcionament amb fluid frigorífic R410A, suports de subjecció, antiv ibradors i accesso-

ris de càrrega de gas i gas necessari per a un correcte funcionament i instal·lació. Inclou transport,

col·locació i posta en marxa.

PLANTA 3

   - Espai poliv alent 1 1,00

1,00 1.509,31 1.509,31

EEDC11516    u   Unitat interior de terra sense envolvent alta pressió PFFY-P40VL

U. Unitat Interior de terra sense envolvent i d'alta pressió de cabal variable de refrigerant CITY

MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, model PFFY-P40VLRMM-E o similar amb 4300 kcal/h de

calefacció i 400 frig/h de refrigeració de potència tèrmica aproximada , amb alimentació elèctrica mo-

nofàsica, amb funcionament amb fluid frigorífic R410A, suports de subjecció, antiv ibradors i accesso-

ris de càrrega de gas i gas necessari per a un correcte funcionament i instal·lació. Inclou transport,

col·locació i posta en marxa.

PLANTA 4

   - Dipòsit F 4 4,00

   - Dipòsit E 4 4,00

8,00 1.424,76 11.398,08

EEDC11517    u   Unitat interior de terra sense envolvent PFFY-P40VLRM-E de 4300 

U. Unitat Interior de terra sense envolvent de cabal variable de refrigerant CITY MULTI de MITSU-

BISHI ELECTRIC, model PFFY-P40VLRM-E o similar amb 4300 kcal/h de calefacció i 4000 frig/h

de refrigeració de potència tèrmica aproximada , amb alimentació elèctrica monofàsica, amb funciona-

ment amb fluid frigorífic R410A, suports de subjecció, antiv ibradors i accessoris de càrrega de gas i

gas necessari per a un correcte funcionament i instal·lació. Inclou transport, col·locació i posta en

marxa.

PLANTA 1

   - Sala de consulta 2 2,00

2,00 1.203,45 2.406,90

EEDC11518    u   Unitat interior de terra sense envolvent PFFY-P20VLRM-E de 2150 

U. Unitat Interior de terra sense envolvent de cabal variable de refrigerant CITY MULTI de MITSU-

BISHI ELECTRIC, model PFFY-P20VLRM-E o similar amb 2150 kcal/h de calefacció i 2000 frig/h

de refrigeració de potència tèrmica aproximada , amb alimentació elèctrica monofàsica, amb funciona-

ment amb fluid frigorífic R410A, suports de subjecció, antiv ibradors i accessoris de càrrega de gas i

gas necessari per a un correcte funcionament i instal·lació. Inclou transport, col·locació i posta en

marxa.

PLANTA 1

   - Sala de reunions 1 1,00
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   - Grups de treball 1 1,00

2,00 1.128,83 2.257,66

EEDC11519    u   Unitat interior de terra sense envolvent PFFY-P25VLRM-E  de 2752

U. Unitat Interior de terra sense envolvent de cabal variable de refrigerant CITY MULTI de MITSU-

BISHI ELECTRIC, model PFFY-P25VLRM-E o similar amb 2752 kcal/h de calefacció i 2500 frig/h

de refrigeració de potència tèrmica aproximada , amb alimentació elèctrica monofàsica, amb funciona-

ment amb fluid frigorífic R410A, suports de subjecció, antiv ibradors i accessoris de càrrega de gas i

gas necessari per a un correcte funcionament i instal·lació. Inclou transport, col·locació i posta en

marxa.

PLANTA 1

   - Despatx  de direcció 1 1,00

1,00 1.125,96 1.125,96

EEDC11520    u   Unitat interior de paret PKFY-P50VHM-E de 5418 Kcal/h           

U. Unitat interior de paret de cabal variable de refrigerant CITY MULTI de MITSUBISHI ELEC-

TRIC, model PKFY-P50VHM-E o similar amb 5418 kcal/h de calefacció i 5000 frig/h de refrigeració

de potència tèrmica aprox imada , amb alimentació elèctrica monofàsica, amb funcionament amb fluid

frigorífic R410A, suports de subjecció, antiv ibradors i accessoris de càrrega de gas i gas necessari

per a un correcte funcionament i instal·lació. Inclou transport, col·locació i posta en marxa.

PLANTA 1

   - Ordenació 1 1,00

1,00 931,73 931,73

EEDC11521    u   Unitat interior de producció d'aigua calenta per a terra radiant

U. Unitat interior de producció d'aigua calenta per a terra radiant de la gamma CITY MULTI de MIT-

SUBISHI ELECTRIC, model PWFY-EP100VM-E1-AU o similar amb 10,800 kcal/h de calefacció i

9,600 frig/h de refrigeració de potència tèrmica aprox imada , amb alimentació elèctrica monofàsica,

amb funcionament amb fluid frigorífic R410A, suports de subjecció, antiv ibradors i accessoris de cà-

rrega de gas i gas necessari per a un correcte funcionament i instal·lació. Inclou transport, col·locació

i posta en marxa.

PLANTA 4

   - Sala d'instal·lacions 4 4,00

4,00 1.451,91 5.807,64

TOTAL APARTADO CL_INTERIORS UNITATS INTERIORS.......... 78.694,90

APARTADO CL_EXTERIORS UNITATS EXTERIORS                                               

UE_01        u   PURY-P300YSLM-A1                                                

U. Unitat ex terior de recuperació de calor INVERTER (Sèrie 2), gama MULTICITY de MITSUBIS-

HI ELECTRIC, amb ventilador ax ial, per a sistemes de 2 tubs, amb 30,000 frig/h i 33,500 Kcal/h de

potència tèrmica aprox imada , amb alimentació elèctrica de 400 V, amb funcionament amb fluid frigo-

rífic R410A, bancada de suport, antiv ibradors i accessoris de càrrega de gas i gas necessari per a

un correcte funcionament i instal·lació inclòs. Inclou transport, col·locació i posta en marxa. Inclou

transport a la coberta.

PLANTA BAIXA 1 1,00

1,00 12.780,47 12.780,47

UE_03        u   PURY-P600YSLM-A1                                                

U. Unitat ex terior de recuperació de calor INVERTER (Sèrie 2), gama MULTICITY de MITSUBIS-

HI ELECTRIC, amb ventilador ax ial, per a sistemes de 2 tubs, amb 59,300 frig/h i 65,800 Kcal/h de

potència tèrmica aprox imada , amb alimentació elèctrica de 400 V, amb funcionament amb fluid frigo-

rífic R410A, bancada de suport, antiv ibradors i accessoris de càrrega de gas i gas necessari per a

un correcte funcionament i instal·lació inclòs. Inclou transport, col·locació i posta en marxa. Inclou

transport a la coberta.

PLANTA 2 1 1,00

1,00 26.479,08 26.479,08

UE_04        u   PURY-P550YSLM-A1                                                

U. Unitat ex terior de recuperació de calor INVERTER (Sèrie 2), gama MULTICITY de MITSUBIS-

HI ELECTRIC, amb ventilador ax ial, per a sistemes de 2 tubs, amb 54,200 frig/h i 59,300 Kcal/h de

potència tèrmica aprox imada , amb alimentació elèctrica de 400 V, amb funcionament amb fluid frigo-

rífic R410A, bancada de suport, antiv ibradors i accessoris de càrrega de gas i gas necessari per a

un correcte funcionament i instal·lació inclòs. Inclou transport, col·locació i posta en marxa. Inclou

transport a la coberta.
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PLANTA 1 1 1,00

PLANTA 3 1 1,00

2,00 23.182,43 46.364,86

UE_05        u   PURY-P400YSLM-A1                                                

U. Unitat ex terior de recuperació de calor INVERTER (Sèrie 2), gama MULTICITY de MITSUBIS-

HI ELECTRIC, amb ventilador ax ial, per a sistemes de 2 tubs, amb 40,000 frig/h i 45,000 Kcal/h de

potència tèrmica aprox imada , amb alimentació elèctrica de 400 V, amb funcionament amb fluid frigo-

rífic R410A, bancada de suport, antiv ibradors i accessoris de càrrega de gas i gas necessari per a

un correcte funcionament i instal·lació inclòs. Inclou transport, col·locació i posta en marxa. Inclou

transport a la coberta.

PLANTA 4 1 1,00

1,00 19.067,31 19.067,31

TOTAL APARTADO CL_EXTERIORS UNITATS EXTERIORS......... 104.691,72

APARTADO CL_CONTROL CONTROL CLIMATITZACIÓ                                           

C_BUS        m   Cablejat bus apantallat 2x1,25                                  

Subministre i instal·lació  de cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apanta-

llat. Connex ionat segons esquema. Subjectat en canal ex istent. Inclou material de subjecció.

Planta 0 217,5 217,50

Planta 1 213,35 213,35

Planta 2 388,64 388,64

Planta 3 389,22 389,22

Planta 4 247,73 247,73

1.456,44 2,44 3.553,71

DIS_U_01     u   Kit Unió (2 sortides) CMY-R160-J                                

Subministre i col·locació de Kit Unió (2 sortides) CMY-R160-J per a la Gama Mitsubishi electric per

a col·locació en CMB corresponent segons plànol.

Segons plànols 7 7,00

7,00 89,77 628,39

DIS_C_01     u   Controlador BC Principal CMB-P108V-GA                           

Subministre i col·locació de Controlador BC Principal, serie BIG-R2, gama CITY MULTI (R410A)

de Mitsubishi Electric, model CMB-P108V-GA de 8 sortides amb separador de fases líquid/gas, re-

ductors de connex ió i maneguet de drenatge flex ible amb aïllament, alimentació monofàsica a 230 V.

Col·locació segons plànol. Totalment instal·lat, amb accessoris de subjecció a sostre i accessoris per

el seu correcte funcionament.

Segons plànols 1 1,00

1,00 4.725,12 4.725,12

DIS_C_04     u   Controlador BC CMB-P104V-GB                                     

Subministre i col·locació de Controlador BC Principal, serie BIG-R2, gama CITY MULTI (R410A)

de Mitsubishi Electric, model CMB-P104V-GB de 4 sortides amb separador de fases líquid/gas, re-

ductors de connex ió i maneguet de drenatge flex ible amb aïllament, alimentació monofàsica a 230 V.

Col·locació segons plànol. Totalment instal·lat, amb accessoris de subjecció a sostre i accessoris per

el seu correcte funcionament.

Segons plànols 1 1,00

1,00 2.743,48 2.743,48

DIS_C_02     u   Controlador BC Principal CMB-P1016V-GA                          

Subministre i col·locació de Controlador BC Principal, serie BIG-R2, gama CITY MULTI (R410A)

de Mitsubishi Electric, model CMB-P1016V-GA de 16 sortides amb separador de fases líquid/gas,

reductors de connexió i maneguet de drenatge flex ible amb aïllament, alimentació monofàsica a 230

V. Col·locació segons plànol. Totalment instal·lat, amb accessoris de subjecció a sostre i accessoris

per el seu correcte funcionament inclosos.

Segons plànols 3 3,00

3,00 6.479,04 19.437,12
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DIS_C_03     u   Controlador BC Principal CMB-P1010V-GA                          

Subministre i col·locació de Controlador BC Principal, serie BIG-R2, gama CITY MULTI (R410A)

de Mitsubishi Electric, model CMB-P1010-GA de 10 sortides amb separador de fases líquid/gas, re-

ductors de connex ió i maneguet de drenatge flex ible amb aïllament, alimentació monofàsica a 230 V.

Col·locació segons plànol. Totalment instal·lat, amb accessoris de subjecció a sostre i accessoris per

el seu correcte funcionament.

Segons plànols 1 1,00

1,00 5.279,38 5.279,38

MELANS_01    u   Control Remot PAR-31MAA                                         

Subministre i col·locació de  Control Remot PAR-31MAA (Deluxe), gama MELANS de Mitsubishi

Electric, per 1 g./16 ud, amb pantalla retàctil. Instal·lat segons plànols. Col·locació segons plànol. To-

talment instal·lat i connex ionat amb unitat corresponent mitjançant cable 0,3-1,25mm2x2. Inclou ac-

cessoris de subjecció a paret i accessoris per el seu correcte funcionament.

Segons plànols 45 45,00

45,00 158,04 7.111,80

MELANS_02    u   Control Remot PAR-W21MAA-J                                      

Subministre i col·locació de  Control Remot PAR-W21MAA-J (Deluxe), gama MELANS de Mitsu-

bishi Electric, per unitats ATW-HWS. Col·locació segons plànol. Totalment instal·lat i connexionat

amb unitat corresponent mitjançant cable 0,3-1,25mm2x2. Inclou accessoris de subjecció a paret i

accessoris per el seu correcte funcionament.

Segons plànols 4 4,00

4,00 255,62 1.022,48

MELANS_03    u   Control centralitzat AE-200E                                    

Subministre, col·locació i programació personalitzada a l'edifici i posta en marxa del Control Centralit-

zat AE-200E, gama MELANS de Mitsubishi Electric, per a 200 grups amb pantalla tàctil. Totalment

instal·lat, connex ionat, programat i probat per al seu correcte funcionament entre tots els elements que

configuren la instal·lació (unitats interiors, ex terior, recuperadors, comandaments, unitats de producció

d'aigua calenta, modul addicionals de control i elements ex terns). La partida inclou la formació a la

propietat del funcionament del sistema.

Segons plànols 1 1,00

1,00 3.745,00 3.745,00

MELANS_04    u   Control centralitzat EW-50E                                     

Subministre, col·locació i programació personalitzada a l'edifici i posta en marxa del Control Centralit-

zat EW-50E per a 50 grups amb serv idor web programat i probat per al seu correcte funcionament

entre tots els elements que configuren la instal·lació (unitats interiors, ex terior, recuperadors, coman-

daments, unitats de producció d'aigua calenta, modul addicionals de control i elements ex terns). La

partida inclou la formació a la propietat del funcionament del sistema.

Segons plànols 1 1,00

1,00 2.302,64 2.302,64

MELANS_06    u   Mòdul integració sistemes                                       

Subministre i instal·lació de mòdul d'integració de sistemes PAC-YG66DCA model MELANS de la

marca MITSUBIHI,  d'una sortida (ON/OFF) i dues entrades (Estat i Error) per a cada canal. Inclou

connector PAC-YG10HA per a cada dos canals extra. Requereix  instal·lació d'alimentació 24VDC

(font inclosa). Totalment instal·lat i en funcionament.

Sala d'instal·lacions 2 2,00

2,00 565,86 1.131,72

EEV2T043     u   Termòstat ambient model TSLK2008F004 de Sauter                  

ud. Subministrament i instal·lació de termòstat ambient model TSLK2008F004 de Sauter, electrònic

amb display  retroil·luminat de color blau i programació horària per a circuit de terra radiant. Sortida

tot/res per a vàlvules..  Display  informatiu de mode de funcionament Auto/Fred/Calor/ i vàlvula. Pro-

tecció antigel. Element sensor NTC. Diferencial de commutació ±1ºC. Muntatge empotrat. Dimen-

sions 86x86x13 mm. Alim. 230 V. S'inclou el cable de maniobra i connexionat fins a sala de calde-

res.

Inclou: maniobra de connex ió del termostat al circuit mitjançant cablejat.

Sala d'instal·lacions 3 3,00

3,00 63,65 190,95

TOTAL APARTADO CL_CONTROL CONTROL CLIMATITZACIÓ... 51.871,79
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APARTADO CL_DISTRIB DISTRIBUCIÓ DE FLUIDS /REFRIGERANT                              

D25CF023     ML  TUB DE COURE PER GAS REFRIGERANT 3/8"-5/8"                      

ml. Subministrament i instal·lació de Tub doble de coure aïllat de 3/8"-5/8" recobert d'espuma de po-

liuretà, autoextingible i acabat de color blanc, amb un espesor d'entre 0,8-1 mm. amb aïllament.  Se-

gons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de di-

ficultat mitjà i col·locat grapat. Inclou part proporcional de feines de buit, dificultat en alçada, elements

de sortació, grapes, part proporcional de derivacions en Y, etc. completament muntada i probada.

PLANTA 0 73,5 73,50

PLANTA 1 128,6 128,60

PLANTA 2 58,44 58,44

260,54 11,70 3.048,32

D25CF022     ML  TUB DE COURE PER GAS REFRIGERANT 1/4"-1/2"                      

ml. Subministrament i instal·lació de Tub doble de coure aïllat de 1/4"-1/2" recobert d'espuma de po-

liuretà, autoextingible i acabat de color blanc, amb un espesor d'entre 0,8-1 mm. amb aïllament.  Se-

gons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de di-

ficultat mitjà i col·locat grapat. Inclou part proporcional de feines de buit, dificultat en alçada, elements

de sortació, grapes, part proporcional de derivacions en Y, etc. completament muntada i probada.

PLANTA 0 82,42 82,42

PLANTA 1 204,76 204,76

PLANTA 2 308,35 308,35

PLANTA 3 359,79 359,79

PLANTA 4 305,66 305,66

1.260,98 9,35 11.790,16

D25CF021     ML  TUB DE COURE PER GAS REFRIGERANT 1 1/8"                         

ml. subministrament i instal·lació de Tub de coure R250 (semidur) TUB DE COURE PER GAS

REFRIGERANT 28,58 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm. amb aïllament.  Segons norma

UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i

col·locat grapat. Inclou part proporcional de feines de buit, dificultat en alçada, elements de sortació,

grapes, part proporcional de derivacions en Y, etc. completament muntada i probada.

PLANTA 1 79,42 79,42

PLANTA 2 59,04 59,04

PLANTA 3 52,14 52,14

PLANTA 4 30 30,00

220,60 13,92 3.070,75

D25CF016     ML  TUB DE COURE PER GAS REFRIGERANT 7/8"                           

ml. subministrament i instal·lació de Tub de coure R250 (semidur) TUB DE COURE PER GAS

REFRIGERANT 7/8 " de diàmetre nominal i de gruix  1,0 mm. amb aïllament.  Segons norma

UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i

col·locat grapat. Inclou part proporcional de feines de buit, dificultat en alçada, elements de sortació,

grapes, part proporcional de derivacions en Y, etc. completament muntada i probada.

PLANTA 0 49,05 49,05

PLANTA 1 2,5 2,50

PLANTA 2 2,5 2,50

PLANTA 3 2,5 2,50

PLANTA 4 23,44 23,44

79,99 12,51 1.000,67

D25CF001     ML  TUB DE COURE PER GAS REFRIGERANT 3/4"                           

ml. subministrament i instal·lació de Tub de coure R250 (semidur) TUB DE COURE PER GAS

REFRIGERANT 3/4 " de diàmetre nominal i de gruix  0,8 mm. amb aïllament.  Segons norma

UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i

col·locat grapat. Inclou part proporcional de feines de buit, dificultat en alçada, elements de sortació,

grapes, part proporcional de derivacions en Y, etc. completament muntada i probada.

PLANTA 0 49,05 49,05

PLANTA 1 5 5,00

PLANTA 2 5 5,00

PLANTA 3 5 5,00

PLANTA 4 2,5 2,50

66,55 9,61 639,55
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D25CF002     ML  TUB DE COURE PER GAS REFRIGERANT 5/8"                           

ml. subministrament i instal·lació de Tub de coure R250 (semidur) TUB DE COURE PER GAS

REFRIGERANT 5/8" " de diàmetre nominal i de gruix  0,8 mm. amb aïllament.  Segons norma

UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i

col·locat grapat. Inclou part proporcional de feines de buit, dificultat en alçada, elements de sortació,

grapes, part proporcional de derivacions en Y, etc. completament muntada i probada.

PLANTA 4 5 5,00

5,00 9,39 46,95

EFQ3U902     ML  Aïllament tèrmic escuma elastom(rev.alum.).p/tub 3/4",g=20mm.   

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per ex terior per a tub de coure per

a refrigeració de diàmetre 3/4'', aïllament de 20 mm de gruix , amb una conductiv itat tèrmica a 0° C

de 0,035 W/m°C, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment.

Màq.Planta 0 10 10,00

Màq.Planta 1 5 5,00

Màq.Planta 2 5 5,00

Màq.Planta 3 5 5,00

Màq.Planta 3 2,5 2,50

27,50 16,26 447,15

EFQ3U908     ML  Aïllament tèrmic escuma elastom(rev.alum.).p/tub 7/8",g=20mm.   

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per ex terior per a tub de coure per

a refrigeració de diàmetre 7/8'', aïllament de 20 mm de gruix , amb una conductiv itat tèrmica a 0° C

de 0,035 W/m°C, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment.

Màq.Planta 0 10 10,00

Màq.Planta 1 2,5 2,50

Màq.Planta 2 2,5 2,50

Màq.Planta 3 2,5 2,50

Màq.Planta 3 10 10,00

27,50 17,62 484,55

EFQ3U909     ML  Aïllament tèrmic escuma elastom(rev.alum.).p/tub 1-1/8",g=25mm. 

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per ex terior per a tub de coure per

a refrigeració de diàmetre 1-1/8'', aïllament de 25 mm de gruix, amb una conductiv itat tèrmica a 0° C

de 0,035 W/m°C, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment.

Màq.Planta 1 20 20,00

Màq.Planta 2 20 20,00

Màq.Planta 3 20 20,00

Màq.Planta 3 10 10,00

70,00 18,53 1.297,10

EFQ3U9010    ML  Aïllament tèrmic escuma elastom(rev.alum.).p/tub 5/8",g=20mm.   

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per ex terior per a tub de coure per

a refrigeració de diàmetre 5/8'', aïllament de 20 mm de gruix , amb una conductiv itat tèrmica a 0° C

de 0,035 W/m°C, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment.

Màq.Planta 4 5 5,00

5,00 9,43 47,15

EFQ3U907     ML  Aïllament tèrmic escuma elastom.p/tub 3/4"",g=15mm              

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a tub de coure per a refrigeració de diàmetre 3/4", aïlla-

ment de 15 mm de gruix, amb una conductiv itat tèrmica a 0° C de 0,035 W/m°C, amb grau de difi-

cultat mitjà i col.locat superficialment.Part del tub en contacte amb l'exterior  haurà de ser pintada o

enfundada per evitar el desgast a l'ex terior.

Màq. Planta 0 1 39,05 39,05

39,05 6,14 239,77

EFQ3U903     ML  Aïllament tèrmic escuma elastom.p/tub 7/8",g=15mm.              

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a tub de coure per a refrigeració de diàmetre 7/8'', aïlla-

ment de 15 mm de gruix, amb una conductiv itat tèrmica a 0° C de 0,035 W/m°C, amb grau de difi-

cultat mitjà i col.locat superficialment.

Part del tub en contacte amb l'exterior  haurà de ser pintada o enfundada per ev itar el desgast a l'ex-

terior.

Màq. Planta 0 39,05 39,05
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Màq. Planta 4 13,44 13,44

52,49 6,33 332,26

EFQ3U906     ML  Aïllament tèrmic escuma elastom.p/tub 1-1/8"",g=20mm            

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a tub de coure per a refrigeració de diàmetre 1-1/8", aïlla-

ment de 20 mm de gruix, amb una conductiv itat tèrmica a 0° C de 0,035 W/m°C, amb grau de difi-

cultat mitjà i col.locat superficialment.Part del tub en contacte amb l'exterior  haurà de ser pintada o

enfundada per evitar el desgast a l'ex terior.

Màq. Planta 1 2 29,71 59,42

Màq. Planta 2 2 19,52 39,04

Màq. Planta 3 2 16,07 32,14

Màq. Planta 4 1 13,44 13,44

144,04 8,78 1.264,67

TOTAL APARTADO CL_DISTRIB DISTRIBUCIÓ DE FLUIDS
/REFRIGERANT.................................................................................

23.709,05

APARTADO CL_TERM REIXETES / AIRE                                                 

DIF_01_12    u   Reixeta d'impulsió 400x150 anoditzat plata                      

Reixeta lineal d'impulsió de simple deflecció per paret o sostre, amb aletes orientables indiv idualment,

paral·leles a la major dimensió, construïda en alumini polit i marc d'encastament. Acabat anonitzat co-

lor plata mate. Subministrat en trams preparats per crear línies aparentment contínues incloent la part

porporcional de les reixes de remat dels laterals. De 400 mm de llargada com a mínim i 150 mm

d'amplada, amb accessoris i marc de muntatge tipus CM o perfil tius L ancorat a obra per definir fixa-

ció de reixa, per 385-540 m3/h amb Lwa1<35dB (A)  i  695 m3/h amb Lwa1<50dB (A) tipus

AMT-AN+CM+AA, de Madel o equivalent. Totalment instal·lada incloent realització de forats a paret

per pas d'aire i col·locació de marc o perfil L de remat.

PLANTA B

   - Dipòsit C 4 4,00

   - Dipòsit B 3 3,00

   - Dipòsir Grans Formats 1 1,00

PLANTA 1

   - Dipòsit D 5 5,00

13,00 34,80 452,40

DIF_01_13    u   Reixeta de retorn 500x150 anoditzat plata                       

Reixeta de retorn per aletes fixes a 45º, paral·leles a la major dimensió, construïda en alumini polit i

marc d'encastament. Acabat anonitzat color plata mate. Subministrat en trams preparats per crear lí-

nies aparentment contínues incloent la part porporcional de les reixes de remat dels laterals. De 500

mm de llargada com a mínim i 150 mm d'amplada, amb accessoris i marc de muntatge tipus CM o

perfil tius L ancorat a obra per definir fixació de reixa, per 255-455 m3/h amb Lwa1<35dB (A)  i  605

m3/h amb Lwa1<50dB (A) tipus DMT-AN+CM+AA, de Madel o equivalent. Totalment instal·lada in-

cloent realització de forats a paret per pas d'aire i col·locació de marc o perfil L de remat.

PLANTA B

   - Dipòsit C 5 5,00

   - Dipòsit B 3 3,00

   - Dipòsir Grans Formats 1 1,00

PLANTA 1

   - Dipòsit D 5 5,00

14,00 38,69 541,66

DIF_01_14    u   Reixeta de retorn 600x150 anoditzat plata                       

Reixeta de retorn per aletes fixes a 45º, paral·leles a la major dimensió, construïda en alumini polit i

marc d'encastament. Acabat anonitzat color plata mate. Subministrat en trams preparats per crear lí-

nies aparentment contínues incloent la part porporcional de les reixes de remat dels laterals. De 600

mm de llargada com a mínim i 150 mm d'amplada, amb accessoris i marc de muntatge tipus CM o

perfil tius L ancorat a obra per definir fixació de reixa, per 260-545 m3/h amb Lwa1<35dB (A)  i  703

m3/h amb Lwa1<50dB (A) tipus DMT-AN+CM+AA, de Madel o equivalent. Totalment instal·lada in-

cloent realització de forats a paret per pas d'aire i col·locació de marc o perfil L de remat.

PLANTA B

   - Dipòsit B 3 3,00

PLANTA 1

   - Dipòsit D 4 4,00

7,00 43,38 303,66
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DIF_01_05    u   Reixeta lineal d'impulsió o retorn 800x250 anoditzat plata      

Reixeta lineal d'impulsió o retorn per paret o sostre, amb aletes fixes a 15ª paral·leles a la major di-

mensió, construïda en alumini polit i marc d'encastament. Acabat anonitzat color plata mate. Submi-

nistrat en trams preparats per crear línies aparentment contínues incloent la part porporcional de les

reixes de remat dels laterals. De 1000 mm de llargada com a mínim i 250 mm d'amplada, amb ac-

cessoris i marc de muntatge tipus CM o perfil tius L ancorat a obra per definir fixació de reixa, per

960-1675 m3/h amb Lwa1<35dB (A)  i  2395 m3/h amb Lwa1<50dB (A) tipus LMT-15+CM+AA, de

Madel o equivalent. Totalment instal·lada incloent realització de forats a paret per pas d'aire i col·loca-

ció de marc o perfil L de remat.

PLANTA 1

   - Sala Poliv alent 2 2,00

2,00 84,81 169,62

DIF_01_11    u   Reixeta lineal d'impulsió o retorn 600x150 anoditzat plata      

Reixeta lineal d'impulsió o retorn per paret o sostre, amb aletes fixes a 15ª paral·leles a la major di-

mensió, construïda en alumini polit i marc d'encastament. Acabat anonitzat color plata mate. Submi-

nistrat en trams preparats per crear línies aparentment contínues incloent la part porporcional de les

reixes de remat dels laterals. De 600 mm de llargada com a mínim i 150 mm d'amplada, amb acces-

soris i marc de muntatge tipus CM o perfil tius L ancorat a obra per definir fixació de reixa, per

595-830 m3/h amb Lwa1<35dB (A)  i  1070 m3/h amb Lwa1<50dB (A) tipus LMT-15+CM+AA, de

Madel o equivalent. Totalment instal·lada incloent realització de forats a paret per pas d'aire i col·loca-

ció de marc o perfil L de remat.

PLANTA 1

   - Sala de consulta 4 4,00

   - Grup de treball 2 2,00

   - Despatx  direcció 2 2,00

   - Sala de reunions 2 2,00

10,00 52,91 529,10

DIF_01_15    u   Difusor multidireccional de mòduls orientables                  

Difusors multidireccionals de mòduls orientables , per a instal·lar a una altura d'entre 2,4-4m. Difusor

quadrat, compost per a 4 mòduls. Amb unes dimensions de 600x6000m, preparat per a sostre falç.

Acabat en blanc, per 300-430 m3/h amb Lwa1<35dB (A)  i  620 m3/h amb Lwa1<50dB (A) tipus

PLAY-S (600mm), de Madel o equivalent. Totalment instal·lada incloent realització de forats a paret

per pas d'aire i col·locació de marc o perfil L de remat.

PLANTA 1

   - Sala Poliv alent 6 6,00

6,00 84,85 509,10

DIF_01_03    u   Reixeta lineal d'impulsió o retorn 1000x125 anoditzat plata     

Reixeta lineal d'impulsió o retorn per paret o sostre, amb aletes fixes a 15ª paral·leles a la major di-

mensió, construïda en alumini polit i marc d'encastament. Acabat anonitzat color plata mate. Submi-

nistrat en trams preparats per crear línies aparentment contínues incloent la part porporcional de les

reixes de remat dels laterals. De 1000 mm de llargada com a mínim i 125 mm d'amplada, amb ac-

cessoris i marc de muntatge tipus CM o perfil tius L ancorat a obra per definir fixació de reixa, per

400-710 m3/h amb Lwa1<35dB (A)  i  1010 m3/h amb Lwa1<50dB (A) tipus LMT-15+CM+AA, de

Madel o equivalent. Totalment instal·lada incloent realització de forats a paret per pas d'aire i col·loca-

ció de marc o perfil L de remat.

PLANTA 4

   - Dipòsit E 8 8,00

8,00 69,34 554,72

DIF_01_016   u   Reixeta lineal d'impulsió o retorn 1000x150 anoditzat plata     

Reixeta lineal d'impulsió o retorn per paret o sostre, amb aletes fixes a 15ª paral·leles a la major di-

mensió, construïda en alumini polit i marc d'encastament. Acabat anonitzat color plata mate. Submi-

nistrat en trams preparats per crear línies aparentment contínues incloent la part porporcional de les

reixes de remat dels laterals. De 1000 mm de llargada com a mínim i 150  mm d'amplada, amb ac-

cessoris i marc de muntatge tipus CM o perfil tius L ancorat a obra per definir fixació de reixa, per

560-985 m3/h amb Lwa1<35dB (A)  i  1405 m3/h amb Lwa1<50dB (A) tipus LMT-15+CM+AA, de

Madel o equivalent. Totalment instal·lada incloent realització de forats a paret per pas d'aire i col·loca-

ció de marc o perfil L de remat.

PLANTA 4

   - Dipòsit F 8 8,00

8,00 70,30 562,40
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TOTAL APARTADO CL_TERM REIXETES / AIRE............................ 3.622,66

APARTADO CL_DISTRIBU_A DISTRIBUCIÓ FLUIDS /AIRE                                        

D31AA105     m2  Canalització amb fibre de vidre CLIMAVER PLUS                   

M2. Subministrament i instal·lació de canalització d'aire realitzat amb plaques de fibra de v idre Clima-

ver Plus de 25 mm. Inlou: embocadures a unitats interiors, derivacions, elements de fixació i peces

especials segons NTE-ICI-22. Inclou elements d'ancoratge i unió per formació de conducte, muntat

encastat en el cel ras.

Trams:

   - Planta B 1 126,25 126,25

   - Planta 1 1 241,68 241,68

   - PLanta 2 1 154,92 154,92

   - Planta 3 1 159,72 159,72

   - Planta 4 1 14,93 14,93

   -Calaix os unitats planta 4 8 3,70 29,60

   -Embocadures Sala consulta 5 1,00 5,00

732,10 27,68 20.264,53

TOTAL APARTADO CL_DISTRIBU_A DISTRIBUCIÓ FLUIDS
/AIRE..................................................................................................

20.264,53

APARTADO CL_DESAIGÜES CONNEXIONS DESAIGÜES                                            

EJ38B7DG     u   Sifó PVC,D=20mm,connec.ramal PVC                                

Subministre i col·locació de sifó per màquina de clima, de PVC, de diàmetre 20 mm, connectat a un

ramal de PVC. Inclou bomba de drenatge en els casos on la pendent no sigui suficient.

Nº de màquines

Planta 0 6 6,00

Planta 1 10 10,00

Planta 2 14 14,00

Planta 3 14 14,00

Planta 4 10 10,00

54,00 9,82 530,28

EFA17342     m   Tub PVC,DN=20mm,PN=6bar,encolat,dific.mitjà,col.superf.         

Subministre i col·locació de tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior per a desguàs de

màquines de climatització interior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, amb grau de dificultat mitjà i

col.locat superficialment. Inclou colzes i accessoris de suportació per a la seu correcte funcionament.

desguàs climatitzadors i fancoils

Planta 0 38,3 38,30

Planta 1 41,9 41,90

Planta 2 48,9 48,90

Planta 3 51,2 51,20

Planta 4 37,2 37,20

Planta 5 (Màq.ex teriors) 25,5 25,50

243,00 6,68 1.623,24

TOTAL APARTADO CL_DESAIGÜES CONNEXIONS
DESAIGÜES ......................................................................................

2.153,52

TOTAL SUBCAPÍTULO UNITATS CLIMATITZACIÓ....................... 285.008,17
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SUBCAPÍTULO TERRARADIANT TERRA RADIANT                                                   

1063402      m2  Uponor Nubos PLUS Panel IB 75 19 mm                             

m2. Partida de panells de tetons a instal·lar per a la calefacció per terra radiant sistema Uponor, amb

aigua a baixa temperatura circulant en circuit tancat. Les tuberies es col·loquen sobre panell moldejat

aïllant Uponor de poliestirè expandit de 19 mm. d'espesor i amb una resistència tèrmica de 075

m2*k/W, amb grapes de subjecció a tub. Totalment instalat. Inclou material aux iliar. Totalment muntat,

connexionat i provat. La partida també inclou: Replanteig. Col·locació, fixació i muntatge de la ins-

tal·lació.

Segons esquema 147,6 147,60

147,60 15,75 2.324,70

1063403      m2  Uponor Nubos PLUS Panel IB 125 34 mm                            

m2. Partida de panells de tetons a instal·lar per a la calefacció per terra radiant sistema Uponor, amb

aigua a baixa temperatura circulant en circuit tancat. Les tuberies es col·loquen sobre panell moldejat

aïllant Uponor de poliestirè expandit de 34 mm. d'espesor i amb una resistència tèrmica de 1,25

m2*k/W, amb grapes de subjecció a tub. Totalment instalat. Inclou material aux iliar. Totalment muntat,

connexionat i provat. La partida també inclou: Replanteig. Col·locació, fixació i muntatge de la ins-

tal·lació.

Segons esquema 442,8 442,80

442,80 17,73 7.850,84

1010081      ML  Uponor Sòcol perimetral autofixació 150x10 mm (50 m)            

ML. Partida de sòcol. Inclou material aux iliar. La partida també inclou: Replanteig, execució i rev isió

final.

Segons esquema 750 750,00

750,00 3,53 2.647,50

1038297      kg  Additiu Uponor Multi per a morter (garrafa 30 kg)               

kg. Partida d'additiu per a morter Uponor.

Inclou material aux iliar. La partida també inclou: Replanteig. Col·locació, fixació i muntatge de la ins-

tal·lació.

Segons esquema 60 60,00

60,00 7,62 457,20

1020225      Ut  Uponor Fix curvatubs plàstic D 16-17 mm                         

Ut. Uponor Fix  curvatubs de plàstic de diàmetre 16 - 17 mm.

Inclou material aux iliar. Totalment muntat, connexionat i provat. La partida també inclou: Replanteig.

Col·locació, fixació i muntatge de la instal·lació.

Segons esquema 88 88,00

88,00 2,82 248,16

1038509      Ut  Uponor Vario Plus Kit col·lector amb caudalímetre 2 sortides (se

Ut. Kit complet de col·lectors impulsió-retorn modeular UPONOR o marca similar de 2 sortides, mo-

del Vario Plusde poliamida (provist de col·lector d'anada, col·lector de retorn, detentors, purgadors

automàtics, vàlvules de pas, termòmetres, claus d'omplerta i buidat, taps i suports. Totalment instalat

segons recomanacionsd e fabricant, complint la normativa v igent, inclou probes de pressió i equilibrat

hidràulic de la instal·lació. No s'inclou l'equip de producció de calor.

Inclou material aux iliar. Totalment muntat, connexionat i provat. La partida també inclou: Replanteig.

Col·locació, fixació i muntatge de la instal·lació.

Segons esquema 7 7,00

7,00 210,41 1.472,87

1038511      Ut  Uponor Vario Plus Mòdul bàsic amb caudalímetre 1 sortida (sense 

Ut. Mòdul bàsic de col·lectors UPONOR o marca similar de 1 sortida, model Vario Plus de poliami-

da (provist de col·lector d'anada, col·lector de retorn, detentors, purgadors automàtics, vàlvules de

pas, termòmetres, claus d'omplerta i buidat, taps i suports. Totalment instalat. No s'inclou l'equip de

producció de calor.

Inclou material aux iliar. Totalment instalat segons recomanacionsd e fabricant, complint la normativa

vigent, inclou probes de pressió i equilibrat hidràulic de la instal·lació.Totalment muntat, connex ionat i

provat. La partida també inclou: Replanteig. Col·locació, fixació i muntatge de la instal·lació.

Segons esquema 30 30,00

30,00 44,15 1.324,50
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1010799      Ut  Adaptador col·lector plàstic Uponor Vario 16x1,8 mm             

Ut. Adaptadors Uponor Q&E (o tradicionals) per als col·lectors. Totalment instalat.

Inclou material aux iliar. Totalment muntat, connexionat i provat. La partida també inclou: Replanteig.

Col·locació, fixació i muntatge de la instal·lació.

Segons esquema 88 88,00

88,00 4,30 378,40

1048109      Ut  Caixa Col·lectors CI Uponor Vario 80x500 mm (de 2 a 4 sortides) 

Segons esquema 2 2,00

2,00 65,39 130,78

1048113      Ut  Tapa Col·lectors CI Uponor Vario 500 mm amb clau                

Segons esquema 2 2,00

2,00 44,89 89,78

1048107      Ut  Caixa Col·lectors CI Uponor Vario 80x700 mm (de 5 a 7 sortides) 

Ut. Caixa per a col·lectors de dimensions 80x700 mm (de 5 a 7 sortides). Totalment instalat.

Inclou material aux iliar. Totalment muntat, connexionat i provat. La partida també inclou: Replanteig.

Col·locació, fixació i muntatge de la instal·lació.

Segons esquema 4 4,00

4,00 74,81 299,24

1048111      Ut  Tapa Col·lectors CI Uponor Vario 700 mm amb clau                

Ut. Tapa de 700 mm per a la caixa de col·lectors, amb clau. Totalment instalat.

Inclou material aux iliar. Totalment muntat, connexionat i provat. La partida també inclou: Replanteig.

Col·locació, fixació i muntatge de la instal·lació.

Segons esquema 4 4,00

4,00 63,98 255,92

1048108      Ut  Caixa Col·lectors CI Uponor Vario 80x850 mm (de 8 a 10 sortides)

Ut. Caixa per a col·lectors de dimensions 80x850 mm (de 8 a 10 sortides). Totalment instalat.

Inclou material aux iliar. Totalment muntat, connexionat i provat. La partida també inclou: Replanteig.

Col·locació, fixació i muntatge de la instal·lació.

Segons esquema 1 1,00

1,00 85,04 85,04

1048112      Ut  Tapa Col·lectors CI Uponor Vario 850 mm amb clau                

Ut. Tapa de 850 mm per a la caixa de col·lectors, amb clau. Totalment instalat.

Inclou material aux iliar. Totalment muntat, connexionat i provat. La partida també inclou: Replanteig.

Col·locació, fixació i muntatge de la instal·lació.

Segons esquema

Segons esquema 1 1,00

1,00 69,29 69,29

EFB45315     m   Tub poliet.retic.D=16mm,g=2mm,barrera antioxig (640m)           

ml. Tub Uponor Comfort Pipe Plus, de polietilé reticulat s'alta densitat (PEX-a), de 16 mm de diàme-

tre ex terior y  2,0 mm d'espesor de paret, cumplint amb la normativa UNE-EN 15875, amb barrera

de plàstic ex terna EVAL (Anti-difusió d'ox igen i capa de Polietilé modificat (PE) que protegeix  la ca-

pa ex terior EVAL de agresions ex ternes. Inclou mètode de subjecció a terra.

Segons esquema 2560 1,00 1,00 1,00 2.560,00

2.560,00 1,98 5.068,80

EFB45316     m   Tub poliet.retic.D=16mm,g=2mm,barrera antioxig (240m)           

ml. Tub Uponor Comfort Pipe Plus, de polietilé reticulat s'alta densitat (PEX-a), de 16 mm de diàme-

tre ex terior y  2,0 mm d'espesor de paret, cumplint amb la normativa UNE-EN 15875, amb barrera

de plàstic ex terna EVAL (Anti-difusió d'ox igen i capa de Polietilé modificat (PE) que protegeix  la ca-

pa ex terior EVAL de agresions ex ternes. Inclou mètode de subjecció a terra.

Segons esquema 1440 1,00 1,00 1,00 1.440,00

1.440,00 1,98 2.851,20

TOTAL SUBCAPÍTULO TERRARADIANT TERRA RADIANT.......... 25.554,22

TOTAL CAPÍTULO ICLIMA INSTAL·LACIONS DE CLIMA.................................................................................. 327.075,20
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CAPÍTULO vent VENTILACIÓ                                                      

SUBCAPÍTULO Extractors EXTRACTORS DE BANY                                              

D31YD005     u   Extractor de lavabo mixvent - TD S&P o similar                  

Ud. Subministrament i instal·lació d'extractor de bany quadrat S&P MIXVENT TD-160 (o similar),

ventilador helicocentrífug de baix  perfil, fabricat en plàstic, amb caixa de borns externa, cos del motor

desmontable sense necessitat de tocar els conductes, motor regulable 230V-50Hz, de 2 velocitats,

Classe B, IP44, rodaments a boles d'engreixament permanent i protector tèrmic.

Inclou: tubs flex ibles d'alumini, brides de subjecció, mitjants i materials de montatge, clapeta antiretorn

i boca metàl·lica d'extracció amb el coll de montatge. Totalment instal·lat i en funcionament.

Plantes:

   - Planta 1 4 4,00

   - Planta 2 3 3,00

   - Planta 3 3 3,00

- Planta 4 1 1,00

11,00 108,99 1.198,89

EE42Q415     m   Conducte d'extracció PVC                                        

Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma

UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials, connexions, derivacions corbes i

fixat mecànicament amb brides.

Trams:

   - Planta 1 47,66 47,66

   - Planta 2 28 28,00

   - Planta 3 23,97 23,97

   - Planta 4 5 5,00

104,63 10,73 1.122,68

TOTAL SUBCAPÍTULO Extractors EXTRACTORS DE BANY........ 2.321,57

SUBCAPÍTULO Cond DISTRIBUCIÓ DE FLUIDS / AIRE                                    

D31AA105     m2  Canalització amb fibre de vidre CLIMAVER PLUS                   

M2. Subministrament i instal·lació de canalització d'aire realitzat amb plaques de fibra de v idre Clima-

ver Plus de 25 mm. Inlou: embocadures a unitats interiors, derivacions, elements de fixació i peces

especials segons NTE-ICI-22. Inclou elements d'ancoratge i unió per formació de conducte, muntat

encastat en el cel ras.

Trams:

   - Dipòsit B 1 57,60 57,60

   - Dipòsit C 1 9,10 9,10

   - Dipòsit A 1 5,93 5,93

   - Dipòsit D 1 9,10 9,10

   - Sala de consulta 1 72,71 72,71

   - Planta 2 1 129,10 129,10

   - Planta 3 1 133,10 133,10

   - Dipòsit E 1 12,44 12,44

   - Dipòsit F 1 12,44 12,44

441,52 27,68 12.221,27

TOTAL SUBCAPÍTULO Cond DISTRIBUCIÓ DE FLUIDS / AIRE 12.221,27
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SUBCAPÍTULO REC RECUPERADORS ENTÀLPICS                                          

EEM3U051     u   Recuperador de calor de 1000m3/h, filtres F8, LGH-100RVX-E      

Subministre i instal·lació de recuperador  de calor , de 1000m3/h, de 404mm d'alçada, 1131mm

d'amplada i 1278mm de llargada amb un consum el'ectric de420 W monofàsic a 240V c.a.  La unitat

disposa d'una capacitat màx ima de renovació d'aire de 1000m3/h .Model LGH-100RVX-E (MITSU-

BISHI) o equivalent. Realització de connex ions elèctriques d'alimentació, connex ions elèctriques de

comunicació, connexions de canonades (d'acer galvanitzat o fibra per impulsió i retorn)  i accessoris

de suport i antiv ibració per evitar transmissió de v ibracions a forjats.

Inclou:

   - Inclou caixa de filtració PZ-25FB-E (filtres G3-F7) segons requeriments de CTE totalment submi-

nistrat i instal·lat.

   - Inclou filtre categoria F8 PZ-108FSP-E

   - Ajudes de mà d'obra, transport, grua i col·locació.

Nota. Es garantirà la accessibilitat als filtres i motors una vegada instal·lat.

Destinats a:

- PLANTA 1 2 2,00

- PLANTA 2 3 3,00

-PLANTA 3 3 3,00

8,00 3.023,39 24.187,12

EEM3U055     u   Recuperador de calor de 800m3/h, filtres F8, LGH-80RVX-E1       

Subministre i instal·lació de recuperador  de calor , de 800m3/h, de 404mm d'alçada, 1131mm d'am-

plada i 1051mm de llargada amb un consum el'ectric de 335 W monofàsic a 240V c.a.  La unitat dis-

posa d'una capacitat màx ima de renovació d'aire de 800m3/h .Model LGH-100RVX-E (MITSUBIS-

HI) o equivalent. Realització de connexions elèctriques d'alimentació, connexions elèctriques de co-

municació, connex ions de canonades (d'acer galvanitzat o fibra per impulsió i retorn)  i accessoris de

suport i antiv ibració per evitar transmissió de v ibracions a forjats.

Inclou:

   - Inclou caixa de filtració PZ-25FB-E (filtres G3-F7) segons requeriments de CTE totalment submi-

nistrat i instal·lat.

   - Inclou filtre categoria F8 PZ-108FSP-E

   - Ajudes de mà d'obra, transport, grua i col·locació.

Nota. Es garantirà la accessibilitat als filtres i motors una vegada instal·lat.

Destinats a:

-Planta 2 1 1,00

-Planta 3 1 1,00

2,00 2.720,37 5.440,74

TOTAL SUBCAPÍTULO REC RECUPERADORS ENTÀLPICS ....... 29.627,86
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SUBCAPÍTULO REIX REIXETES D'APORTACIÓ I  EXTRACCIÓ                                

DIF_01_01    u   Reixeta lineal d'impulsió o retorn 250x100 anoditzat plata      

Reixeta lineal d'impulsió o retorn per paret o sostre, amb aletes fixes a 15ª paral·leles a la major di-

mensió, construïda en alumini polit i marc d'encastament. Acabat anonitzat color plata mate. Submi-

nistrat en trams preparats per crear línies aparentment contínues incloent la part porporcional de les

reixes de remat dels laterals. De 250 mm de llargada com a mínim i 100 mm d'amplada, amb acces-

soris i marc de muntatge tipus CM o perfil tius L ancorat a obra per definir fixació de reixa, per

40-125 m3/h amb Lwa1<35dB (A)  i  180 m3/h amb Lwa1<50dB (A) tipus LMT-15+CM+AA, de

Madel o equivalent. Totalment instal·lada incloent realització de forats a paret per pas d'aire i col·loca-

ció de marc o perfil L de remat.

PLANTA 1

   - Sala de treball 2 2,00

2,00 38,24 76,48

DIF_01_02    u   Reixeta lineal d'impulsió o retorn 500x125 anoditzat plata      

Reixeta lineal d'impulsió o retorn per paret o sostre, amb aletes fixes a 15ª paral·leles a la major di-

mensió, construïda en alumini polit i marc d'encastament. Acabat anonitzat color plata mate. Submi-

nistrat en trams preparats per crear línies aparentment contínues incloent la part porporcional de les

reixes de remat dels laterals. De 500 mm de llargada com a mínim i 125 mm d'amplada, amb acces-

soris i marc de muntatge tipus CM o perfil tius L ancorat a obra per definir fixació de reixa, per

200-355 m3/h amb Lwa1<35dB (A)  i  505 m3/h amb Lwa1<50dB (A) tipus LMT-15+CM+AA, de

Madel o equivalent. Totalment instal·lada incloent realització de forats a paret per pas d'aire i col·loca-

ció de marc o perfil L de remat.

PLANTA 1

   - Sala de consulta 2 2,00

2,00 50,92 101,84

DIF_01_03    u   Reixeta lineal d'impulsió o retorn 1000x125 anoditzat plata     

Reixeta lineal d'impulsió o retorn per paret o sostre, amb aletes fixes a 15ª paral·leles a la major di-

mensió, construïda en alumini polit i marc d'encastament. Acabat anonitzat color plata mate. Submi-

nistrat en trams preparats per crear línies aparentment contínues incloent la part porporcional de les

reixes de remat dels laterals. De 1000 mm de llargada com a mínim i 125 mm d'amplada, amb ac-

cessoris i marc de muntatge tipus CM o perfil tius L ancorat a obra per definir fixació de reixa, per

400-710 m3/h amb Lwa1<35dB (A)  i  1010 m3/h amb Lwa1<50dB (A) tipus LMT-15+CM+AA, de

Madel o equivalent. Totalment instal·lada incloent realització de forats a paret per pas d'aire i col·loca-

ció de marc o perfil L de remat.

PLANTA 1

   - Sala de consulta 1 1,00

1,00 69,34 69,34

DIF_01_04    u   Reixeta lineal d'impulsió o retorn 200x75 anoditzat plata       

Reixeta lineal d'impulsió o retorn per paret o sostre, amb aletes fixes a 15ª paral·leles a la major di-

mensió, construïda en alumini polit i marc d'encastament. Acabat anonitzat color plata mate. Submi-

nistrat en trams preparats per crear línies aparentment contínues incloent la part porporcional de les

reixes de remat dels laterals. De 200 mm de llargada com a mínim i 75 mm d'amplada, amb acces-

soris i marc de muntatge tipus CM o perfil tius L ancorat a obra per definir fixació de reixa, per 45-75

m3/h amb Lwa1<35dB (A)  i  110 m3/h amb Lwa1<50dB (A) tipus LMT-15+CM+AA, de Madel o

equivalent. Totalment instal·lada incloent realització de forats a paret per pas d'aire i col·locació de

marc o perfil L de remat.

PLANTA 1

   - Despatx 2 2,00

   - Office 2 2,00

   - Sala reunions 2 2,00

6,00 32,72 196,32

DIF_01_06    u   Reixeta lineal d'impulsió o retorn 400x250 anoditzat plata      

Reixeta lineal d'impulsió o retorn per paret o sostre, amb aletes fixes a 15ª paral·leles a la major di-

mensió, construïda en alumini polit i marc d'encastament. Acabat anonitzat color plata mate. Submi-

nistrat en trams preparats per crear línies aparentment contínues incloent la part porporcional de les

reixes de remat dels laterals. De 400 mm de llargada com a mínim i 250 mm d'amplada, amb acces-

soris i marc de muntatge tipus CM o perfil tius L ancorat a obra per definir fixació de reixa, per

375-655 m3/h amb Lwa1<35dB (A)  i  935 m3/h amb Lwa1<50dB (A) tipus LMT-15+CM+AA, de

Madel o equivalent. Totalment instal·lada incloent realització de forats a paret per pas d'aire i col·loca-

ció de marc o perfil L de remat.

PLANTA 1
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   - Sala Poliv alent 1 1,00

1,00 58,98 58,98

DIF_01_07    u   Reixeta lineal d'impulsió o retorn 400x125 anoditzat plata      

Reixeta lineal d'impulsió o retorn per paret o sostre, amb aletes fixes a 15ª paral·leles a la major di-

mensió, construïda en alumini polit i marc d'encastament. Acabat anonitzat color plata mate. Submi-

nistrat en trams preparats per crear línies aparentment contínues incloent la part porporcional de les

reixes de remat dels laterals. De 400 mm de llargada com a mínim i 125 mm d'amplada, amb acces-

soris i marc de muntatge tipus CM o perfil tius L ancorat a obra per definir fixació de reixa, per

140-255 m3/h amb Lwa1<35dB (A)  i  365 m3/h amb Lwa1<50dB (A) tipus LMT-15+CM+AA, de

Madel o equivalent. Totalment instal·lada incloent realització de forats a paret per pas d'aire i col·loca-

ció de marc o perfil L de remat.

PLANTA 2

   - Aula 2_20 2 2,00

   - Administració 2 2,00

PLANTA 3

   - Aula 3_16 2 2,00

   - Administració 2 2,00

8,00 37,61 300,88

DIF_01_08    u   Reixeta lineal d'impulsió o retorn 200x100 anoditzat plata      

Reixeta lineal d'impulsió o retorn per paret o sostre, amb aletes fixes a 15ª paral·leles a la major di-

mensió, construïda en alumini polit i marc d'encastament. Acabat anonitzat color plata mate. Submi-

nistrat en trams preparats per crear línies aparentment contínues incloent la part porporcional de les

reixes de remat dels laterals. De 200 mm de llargada com a mínim i 100

 mm d'amplada, amb accessoris i marc de muntatge tipus CM o perfil tius L ancorat a obra per definir

fixació de reixa, per 60-100 m3/h amb Lwa1<35dB (A)  i  145 m3/h amb Lwa1<50dB (A) tipus

LMT-15+CM+AA, de Madel o equivalent. Totalment instal·lada incloent realització de forats a paret

per pas d'aire i col·locació de marc o perfil L de remat.

PLANTA 2

   - Direcció 2 2,00

2,00 36,08 72,16

DIF_01_09    u   Reixeta lineal d'impulsió o retorn 600x125 anoditzat plata      

Reixeta lineal d'impulsió o retorn per paret o sostre, amb aletes fixes a 15ª paral·leles a la major di-

mensió, construïda en alumini polit i marc d'encastament. Acabat anonitzat color plata mate. Submi-

nistrat en trams preparats per crear línies aparentment contínues incloent la part porporcional de les

reixes de remat dels laterals. De 600 mm de llargada com a mínim i 125

 mm d'amplada, amb accessoris i marc de muntatge tipus CM o perfil tius L ancorat a obra per definir

fixació de reixa, per 240-430 m3/h amb Lwa1<35dB (A)  i  615 m3/h amb Lwa1<50dB (A) tipus

LMT-15+CM+AA, de Madel o equivalent. Totalment instal·lada incloent realització de forats a paret

per pas d'aire i col·locació de marc o perfil L de remat.

PLANTA 2

   - Aula 2_18 2 2,00

   - Aula 2_19 2 2,00

PLANTA 3

   - Aula 3_16 2 2,00

   - Aula 3_15 2 2,00

   - Aula 3_3 2 2,00

10,00 49,28 492,80

DIF_01_10    u   Reixeta lineal d'impulsió o retorn 500x150 anoditzat plata      

Reixeta lineal d'impulsió o retorn per paret o sostre, amb aletes fixes a 15ª paral·leles a la major di-

mensió, construïda en alumini polit i marc d'encastament. Acabat anonitzat color plata mate. Submi-

nistrat en trams preparats per crear línies aparentment contínues incloent la part porporcional de les

reixes de remat dels laterals. De 500 mm de llargada com a mínim i 150

 mm d'amplada, amb accessoris i marc de muntatge tipus CM o perfil tius L ancorat a obra per definir

fixació de reixa, per 275-480 m3/h amb Lwa1<35dB (A)  i  685 m3/h amb Lwa1<50dB (A) tipus

LMT-15+CM+AA, de Madel o equivalent. Totalment instal·lada incloent realització de forats a paret

per pas d'aire i col·locació de marc o perfil L de remat.

PLANTA 2

   - Aula 2_17 2 2,00

   - Aula 2_2 2 2,00

   - Aula 2_16 2 2,00

PLANTA 3
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   - Aula 3_13 2 2,00

   - Aula 3_14 2 2,00

   - Aula 3_2 2 2,00

12,00 44,83 537,96

DIF_01_11    u   Reixeta lineal d'impulsió o retorn 600x150 anoditzat plata      

Reixeta lineal d'impulsió o retorn per paret o sostre, amb aletes fixes a 15ª paral·leles a la major di-

mensió, construïda en alumini polit i marc d'encastament. Acabat anonitzat color plata mate. Submi-

nistrat en trams preparats per crear línies aparentment contínues incloent la part porporcional de les

reixes de remat dels laterals. De 600 mm de llargada com a mínim i 150 mm d'amplada, amb acces-

soris i marc de muntatge tipus CM o perfil tius L ancorat a obra per definir fixació de reixa, per

595-830 m3/h amb Lwa1<35dB (A)  i  1070 m3/h amb Lwa1<50dB (A) tipus LMT-15+CM+AA, de

Madel o equivalent. Totalment instal·lada incloent realització de forats a paret per pas d'aire i col·loca-

ció de marc o perfil L de remat.

PLANTA 2

   - Aula 2_1 2 2,00

   - Aula 2_3 2 2,00

PLANTA 3

   - Aula 3_1 2 2,00

6,00 52,91 317,46

TOTAL SUBCAPÍTULO REIX REIXETES D'APORTACIÓ I
EXTRACCIÓ.......................................................................................

2.224,22

SUBCAPÍTULO VENTIL VENTILADORS D'APORTACIÓ I  EXTRACCIÓ                             

VENT_1       u   Caixa de ventilació D-200mm                                     

Un. Mòdul de ventilació sèrie CAB-200 de S&P per a un cabal de 690 m3 / h, amb motor de 205W

de potència, construït a base de panells d'acer galvanitzat amb aïllament termoacústic i ininflamable

de 50 mm d'espesor, ventilador centrífug d'àleps cap endavant, motor IP44, monofàsic230V. Proveït

d'amortidors elàstics i punta flex ible a la boca de sortida, amb comporta de registre i punta estanca, i /

mitjans i material de muntatge. Inlcou adaptació amb conducte Climaver. Inclou reixeta anti-insectes

o anti-ocells segons especificat en plànols.

PLANTA BAIXA

   - Dipòsit C 2 2,00

   - Dipòsit B 2 2,00

PLANTA 1

   - Dipòsit D 2 2,00

6,00 327,34 1.964,04

VENT_2       u   Caixa de ventilació D-250mm                                     

Un. Mòdul de ventilació sèrie CAB-250 de S&P per a un cabal de 1250 m3 / h, amb motor de

230W de potència, construït a base de panells d'acer galvanitzat amb aïllament termoacústic i ininfla-

mable de 50 mm d'espesor, ventilador centrífug d'àleps cap endavant, motor IP44, monofàsic230V.

Proveït d'amortidors elàstics i punta flexible a la boca de sortida, amb comporta de registre i punta es-

tanca, i / mitjans i material de muntatge. Inlcou adaptació amb conducte Climaver. Inclou reixeta an-

ti-insectes o anti-ocells segons especificat en plànols.

PLANTA 4

   - Dipòsit E 2 2,00

   - Dipòsit F 2 2,00

4,00 395,34 1.581,36

VENT_3       u   Caixa de ventilació D-125mm                                     

Un. Mòdul de ventilació sèrie CAB-125 de S&P per a un cabal de 240 m3 / h, amb motor de 50W

de potència, construït a base de panells d'acer galvanitzat amb aïllament termoacústic i ininflamable

de 50 mm d'espesor, ventilador centrífug d'àleps cap endavant, motor IP44, monofàsic230V. Proveït

d'amortidors elàstics i punta flex ible a la boca de sortida, amb comporta de registre i punta estanca, i /

mitjans i material de muntatge.  Inlcou adaptació amb conducte Climaver. Inclou reixeta anti-insectes

o anti-ocells segons especificat en plànols.

PLANTA BAIXA

   - Dipòsit A 1 1,00

1,00 281,66 281,66
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VENT_4       u   Caixa de ventilació D-150mm                                     

Un. Mòdul de ventilació sèrie CAB-150 de S&P per a un cabal de 340 m3 / h, amb motor de 101W

de potència, construït a base de panells d'acer galvanitzat amb aïllament termoacústic i ininflamable

de 50 mm d'espesor, ventilador centrífug d'àleps cap endavant, motor IP44, monofàsic230V. Proveït

d'amortidors elàstics i punta flex ible a la boca de sortida, amb comporta de registre i punta estanca, i /

mitjans i material de muntatge. Inlcou adaptació amb conducte Climaver. Inclou reixeta anti-insectes

o anti-ocells segons especificat en plànols.

PLANTA BAIXA

   - Dipòsit A 1 1,00

1,00 313,13 313,13

VENT_5       u   Caixa de ventilació per exterior                                

Un. Mòdul d'ex tracció  per a un cabal de 225 m3 / h, col·locat en exterior. Inclou mà realització d'ori-

fici en paret, subjeccions i suports. Inclou reixeta anti-insectes o anti-ocells segons especificat en plà-

nols.

PLANTA 4

   - Sala Poliv alent 1 1,00

1,00 295,87 295,87

FILT_01      u   Caixa de Filtratge N-200                                        

U. Caixa portafiltres d'acer galvanitzat amb filtres incorporats, per a muntar filtres AFR-N (F7-G4),

per a muntar entre conductes o als ex trems del circuit. Model FBL-N-200 de la marca S&P. Inclou

accessoris de muntatge i filtre AFR-N (G4 i F-7).

PLANTA 0

   - Dipòsit A 1 1,00

   - Dipòsit B 1 1,00

   - Dipòsit D 1 1,00

   - Dipòsit C 1 1,00

4,00 242,95 971,80

FILT_02      u   Caixa de Filtratge N-250                                        

U. Caixa portafiltres d'acer galvanitzat amb filtres incorporats, per a muntar filtres AFR-N (F7-G4),

per a muntar entre conductes o als ex trems del circuit. Model FBL-N-250 de la marca S&P. Inclou

accessoris de muntatge i filtre AFR-N (G4 i F-7).

PLANTA

   - Dipòsit E 1 1,00

   - Dipòsit F 1 1,00

2,00 269,06 538,12

TOTAL SUBCAPÍTULO VENTIL VENTILADORS D'APORTACIÓ I
EXTRACCIÓ.......................................................................................

5.945,98

SUBCAPÍTULO C_I COMPORTA TALLAFOCS PER A VENTILACIÓ                             

COMPORT_TALLAu   Comporta tallafocs EI-180 per ventilació                        

U. Comporta tallafocs de la Marca MADEL o similar, model FOK-EIS 180-MA. Comporta rectangu-

lar amb connex ió per brides. Rearmament manual i activació automàtica per fusible tèrmic tarat a

72ºC. Pulsador de comprovació i rearmament accessible desde l'ex terior. Totalment instalat. Inclou

material aux iliar. Totalment muntat, connexionat i provat.

PLANTA 0

   - Dipòsit B 2 2,00

2,00 206,92 413,84

TOTAL SUBCAPÍTULO C_I COMPORTA TALLAFOCS PER A
VENTILACIÓ......................................................................................

413,84

TOTAL CAPÍTULO vent VENTILACIÓ................................................................................................................... 52.754,74

TOTAL...................................................................................................................................................................... 379.829,94
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1.- SISTEMA ENVOLVENT  
1.1.- Terres en contacte amb el terreny  
1.1.1.- Soleres 
  

Solera - Recrescut zones sense terra radiant. Enrajolat de rajoles ceràmiques col·locades amb 
adhesiu  

 

REVESTIMENT DEL TERRA 
PAVIMENT: Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres esmaltat, 2/0/-/-, de 25x25 cm, rebudes amb adhesiu 
de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci, color gris i rejuntades amb beurada de ciment blanc, L; BASE DE 
PAVIMENTACIÓ: Sòl flotant, compost de: BASE AUTOANIVELLANT: capa fina de pasta anivelladora de 
terres, de 2 mm d'espessor, prèvia aplicació d'emprimació de resines sintètiques modificades; AÏLLAMENT: 
aïllament tèrmic i acústic format per panell rígid de llana mineral, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmica 
1,1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), tapat amb film de polietilè de 0,2 mm d'espessor; CAPA 
DE REGULARITZACIÓ: base per a paviment de morter autoanivellant de ciment, Agilia Suelo C Base 
"LAFARGE", de 40 mm d'espessor. 
ELEMENT ESTRUCTURAL 
Solera de formigó armat de 20 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa, i malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadors homologats, amb: 
AÏLLAMENT HORITZONTAL: aïllament tèrmic horitzontal format per panell rígid de poliestirè extrudit Ursa 
XPS NIII L "URSA IBÉRICA AISLANTES", de 50 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,5 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK), cobert amb un film de polietilè de 0,2 mm d'espessor. 

 

  
Llistat de capes: 
  1 - Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres esmaltat 1 cm 
  2 - Morter autoanivellant de ciment 0.2 cm 
  3 - Base de morter autoanivellant de ciment, Agilia Suelo C 

Base "LAFARGE" 
4 cm 

  4 - Solera de formigó armat 20 cm 
  5 - Film de polietilè 0.02 cm 
  6 - Poliestirè 5 cm 
Gruix total: 30.22 cm  
  

Limitació de la demanda energètica Us: 0.21 W/(m²·K) 
(Per una solera amb longitud característica B' = 14.5 m) 

Detall de càlcul (Us) Superfície del forjat, A: 848.83 m² 
Perímetre del forjat, P: 117.04 m 
Resistència tèrmica del forjat, Rf: 1.59 m²·K/W 
Sense aïllament perimetral 
Tipus de terreny: Sorra semidensa 

Protecció front al soroll Massa superficial: 606.88 kg/m² 
Massa superficial de l'element base: 604.98 kg/m² 
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 61.0(-1; -7) dB 
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 69.5 dB 
Reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes, deguda al sòl 
flotant, ΔLD,w: 33 dB  
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Solera - Base de àrid. Enrajolat de rajoles ceràmiques col·locades amb adhesiu  
 

REVESTIMENT DEL TERRA 
PAVIMENT: Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres esmaltat, 2/0/-/-, de 25x25 cm, rebudes amb adhesiu 
de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci, color gris i rejuntades amb beurada de ciment blanc, L; SÒL 
RADIANT: Sistema de calefacció per terra radiant "UPONOR IBERIA", compost per banda d'escuma de 
polietilè (PE), de 150x10 mm, model Multi Autofixació, panell de galets de poliestirè expandit modificat 
(NEO-EPS) i recobriment termoconformat de polietilè (PE), aïllant a soroll d'impacte, de 19 mm d'espessor, 
model Comfort Nubos PLUS IB 75, tub de polietilè reticulat (PE-Xa) amb barrera d'oxigen (EVOH), model 
Comfort Pipe, i morter autoanivellant, de 50 mm d'espessor; BASE DE PAVIMENTACIÓ: Base per a 
paviment de graveta de matxuc de 5 a 10 mm de diàmetre, en capa de 2 cm de gruix. 
ELEMENT ESTRUCTURAL 
Solera de formigó armat de 20 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa, i malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadors homologats, amb: 
AÏLLAMENT HORITZONTAL: aïllament tèrmic horitzontal format per panell rígid de poliestirè extrudit Ursa 
XPS NIII L "URSA IBÉRICA AISLANTES", de 50 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,5 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK), cobert amb un film de polietilè de 0,2 mm d'espessor. 

 

  
Llistat de capes: 
  1 - Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres esmaltat 1 cm 
  2 - Capa de morter autoanivellant 5 cm 
  3 - Panell de galets de poliestirè expandit modificat (NEO-

EPS) i recobriment termoconformat de polietilè (PE), 
aïllant a soroll d'impacte, model Comfort Nubos PLUS IB 
75 "UPONOR IBERIA" 

1.9 cm 

  4 - Base de graveta de matxuc 2 cm 
  5 - Solera de formigó armat 20 cm 
  6 - Film de polietilè 0.02 cm 
  7 - Poliestirè 5 cm 
Gruix total: 34.92 cm  
  

Limitació de la demanda energètica Us: 0.19 W/(m²·K) 
(Per una solera amb longitud característica B' = 14.5 m) 

Detall de càlcul (Us) Superfície del forjat, A: 848.83 m² 
Perímetre del forjat, P: 117.04 m 
Resistència tèrmica del forjat, Rf: 2.10 m²·K/W 
Sense aïllament perimetral 
Tipus de terreny: Sorra semidensa 

Protecció front al soroll Massa superficial: 661.65 kg/m² 
Massa superficial de l'element base: 539.18 kg/m² 
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 62.2(-1; -7) dB 
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 68.4 dB  

  

 

 

 

 

 

 

 
 
1.2.- Façanes  
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1.2.1.- Part cega de les façanes 
  

Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, amb extradossat autoportant  
 

Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, amb extradossat autoportant, composta de: 
REVESTIMENT EXTERIOR: revestiment amb morter monocapa, acabat amb àrid projectat, color blanc, 
espessor 15 mm, aplicat manualment; FULLA PRINCIPAL: fulla de 29 cm d'espessor de fàbrica, de maó 
ceràmic calat (gero), per revestir, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a 
granel; AÏLLAMENT ENTRE MUNTANTS: aïllament format per panell compacte de llana de vidre 
hidrofugada, ECO 035 "ISOVER", de 100 mm d'espessor; EXTRADOSSAT: extradossat autoportant lliure, 
sistema Placo Prima Plus "PLACO", realitzat amb dues plaques de guix laminat A, BA 15 "PLACO", 
cargolades directament a una estructura autoportant de perfils metàl·lics formada per canals R 48 "PLACO" 
i muntants M 48 "PLACO", i un gruix total de 78 mm; ACABAT INTERIOR: Pintura plàstica amb textura llisa, 
color blanc, acabat mat, mà de fons amb emprimació a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa i 
dues mans d'acabat amb pintura plàstica. 

 

  
Llistat de capes: 
  1 - Morter monocapa 1.5 cm 
  2 - Fàbrica de maó ceràmic calat 45 cm 
  3 - ECO 035 10 cm 
  4 - Barrera de vapor Z3 0.1 cm 
  5 - Placa de guix laminat 1.5 cm 
  6 - Placa de guix laminat 1.5 cm 
  7 - Pintura plàstica --- 
Gruix total: 59.6 cm  
  

Limitació de la demanda energètica Um: 0.26 W/(m²·K) 
Protecció front al soroll Massa superficial: 495.44 kg/m² 

Massa superficial de l'element base: 469.50 kg/m² 
Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 51.3(-1; -6) dB 
Referència de l'assaig: No disponible. Els valors s'han estimat 
mitjançant lleis de massa obtingudes extrapolant el catàleg d'elements 
constructius. 
Millora de l'índex global de reducció acústica del revestiment, ΔR: 9 
dBA 

Protecció davant de la humitat Grau d'impermeabilitat aconseguit: 5 
Condicions que compleix: R1+B2+C2+H1+J2  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Descripció de materials i elements constructius   

1565 CEE ATENERIA AJUNTAMENT IGUALADA  v02 Data: 31/12/15 
   

 
Pàgina 5 

 

Façana ventilada amb plaques de resines termoenduribles  
 

Façana ventilada amb plaques de resines termoenduribles, amb cambra d'aire de 5 cm de gruix, composta 
de: REVESTIMENT EXTERIOR: sistema Meteon "TRESPA" de revestiment per a faÃ§ana ventilada, de 8 mm 
d'espessor, amb placa laminada compacta d'alta pressió (HPL), Meteon FR "TRESPA", acabat White, 
col·locada amb modulació vertical mitjançant el sistema TS150 de fixació vista amb cargols sobre una 
subestructura; AÏLLANT TÈRMIC: aïllament format per panell rígid de llana mineral, de 40 mm d'espessor; 
FULLA PRINCIPAL: fulla de 14 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per revestir, rebuda 
amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel;; ACABAT INTERIOR: Pintura 
plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat mat, mà de fons amb emprimació a base de copolímers 
acrílics en suspensió aquosa i dues mans d'acabat amb pintura plàstica. 

 

  
Llistat de capes: 
  1 - Revestiment de TS150 "TRESPA" 0.8 cm 
  2 - Cambra d'aire molt ventilada 5 cm 
  3 - Llana mineral 4 cm 
  4 - Fàbrica de maó ceràmic calat 14 cm 
  5 - Pintura plàstica --- 
Gruix total: 23.8 cm  
  

Limitació de la demanda energètica Um: 0.62 W/(m²·K) 
Protecció front al soroll Massa superficial: 173.20 kg/m² 

Massa superficial de l'element base: 159.60 kg/m² 
Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 44.0(-1; -4) dB 
Referència de l'assaig: CEC F8.1 

Protecció davant de la humitat Grau d'impermeabilitat aconseguit: 5 
Condicions que compleix: R2+B3+C1+H1+J2  

  

  
 
1.2.2.- Buits en façana 
  

Porta d'entrada a l'habitatge, de fusta 
 

Porta d'entrada de 203x82,5x4,5 cm, fulla tipus castellana, amb plafons, amb tauler de fusta massissa de 
pi melis. 
Dimensions Ample x Alt: 82.5 x 203 cm nº uts: 1 
Caracterització tèrmica Transmitància tèrmica, U: 1.79 W/(m²·K)   

Absortivitat, αS: 0.6 (color intermedi)   
Caracterització acústica Absorció, α500Hz = 0.06; α1000Hz = 0.08; α2000Hz = 0.10    
  

  

Porta d'entrada a l'habitatge, de fusta (ACCESOS) 
 

Porta d'entrada de 203x82,5x4,5 cm, fulla tipus castellana, amb plafons, amb tauler de fusta massissa de 
pi melis. 
Dimensions Ample x Alt: 160 x 215 cm nº uts: 1 
Caracterització tèrmica Transmitància tèrmica, U: 1.79 W/(m²·K)   

Absortivitat, αS: 0.6 (color intermedi)   
Caracterització acústica Absorció, α500Hz = 0.06; α1000Hz = 0.08; α2000Hz = 0.10    
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Finestra d'alumini, amb frontissa practicable d'obertura cap a l'interior, de 160x95 cm - Doble 
envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica + seguretat (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO 
Y SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 laminar (Persiana dins fusteria) 

 

FUSTERIA: 
Fusteria d'alumini, lacat estàndard, per a conformat de finestra d'alumini, amb frontissa practicable, de 
160x95 cm, formada per dues fulles, amb perfileria proveïda de trencament de pont tèrmic. 
VIDRE: 
Doble envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica + seguretat (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y 
SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 laminar. 
ACCESSORIS: 
Persiana dins fusteria 
Característiques del vidre Transmitància tèrmica, Ug: 1.60 W/(m²·K)  

Factor solar, g: 0.55  
Aïllament acústic, Rw (C;Ctr): 37 (-1;-4) dB  

Característiques de la fusteria Transmitància tèrmica, Uf: 4.00 W/(m²·K)  
Tipus d'obertura: Practicable  
Permeabilitat a l'aire de la fusteria (EN 12207): Classe 3  
Absortivitat, αS: 0.6 (color intermedi)   

  

  

Dimensions: 160 x 95 cm (ample x alt) nº uts: 3 
  Transmissió tèrmica Uw 2.45 W/(m²·K) 
  Assolellament F 0.39   

FH 0.19   
  Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 36 (-1;-4) dB 
Notes: 

Uw: Coeficient de transmitància tèrmica del buit (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del buit 
FH: Factor solar modificat 
Rw (C;Ctr): Valors d'aïllament acústic (dB)  

  

  

  

Porta d'alumini, amb frontissa practicable d'obertura cap a l'exterior, de 180x315 cm - Doble 
envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica + seguretat (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO 
Y SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 laminar 

 

FUSTERIA: 
Fusteria d'alumini, anoditzat natural, per a conformat de porta d'alumini, amb frontissa practicable, de 
180x315 cm, formada per dues fulles, amb perfileria proveïda de trencament de pont tèrmic. 
VIDRE: 
Doble envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica + seguretat (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y 
SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 laminar. 
Característiques del vidre Transmitància tèrmica, Ug: 1.60 W/(m²·K)  

Factor solar, g: 0.55  
Aïllament acústic, Rw (C;Ctr): 37 (-1;-4) dB  

Característiques de la fusteria Transmitància tèrmica, Uf: 4.00 W/(m²·K)  
Tipus d'obertura: Practicable  
Permeabilitat a l'aire de la fusteria (EN 12207): Classe 3  
Absortivitat, αS: 0.4 (color clar)   
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Dimensions: 180 x 315 cm (ample x alt) nº uts: 3 
  Transmissió tèrmica Uw 2.04 W/(m²·K) 
  Assolellament F 0.46   

FH 0.46   
  Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 33 (-1;-4) dB  
  

  

  

Dimensions: 156.1 x 100 cm (ample x alt) nº uts: 2 
  Transmissió tèrmica Uw 1.60 W/(m²·K) 
  Assolellament F 0.55   

FH 0.55   
  Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 37 (-1;-4) dB  
  

  

  

Dimensions: 166.2 x 100 cm (ample x alt) nº uts: 2 
  Transmissió tèrmica Uw 1.60 W/(m²·K) 
  Assolellament F 0.55   

FH 0.55   
  Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 37 (-1;-4) dB  
  

  

  

Dimensions: 163.6 x 100 cm (ample x alt) nº uts: 1 
  Transmissió tèrmica Uw 1.60 W/(m²·K) 
  Assolellament F 0.55   

FH 0.55   
  Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 37 (-1;-4) dB  
  

  

  

Dimensions: 160.6 x 100 cm (ample x alt) nº uts: 1 
  Transmissió tèrmica Uw 1.60 W/(m²·K) 
  Assolellament F 0.55   

FH 0.55   
  Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 37 (-1;-4) dB  
  

  

  

Dimensions: 162.8 x 100 cm (ample x alt) nº uts: 1 
  Transmissió tèrmica Uw 1.60 W/(m²·K) 
  Assolellament F 0.55   

FH 0.55   
  Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 37 (-1;-4) dB 
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Notes: 
Uw: Coeficient de transmitància tèrmica del buit (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del buit 
FH: Factor solar modificat 
Rw (C;Ctr): Valors d'aïllament acústic (dB)  

  

  

  

Finestra d'alumini, amb frontissa practicable d'obertura cap a l'interior, de 180x120 cm - Doble 
envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica + seguretat (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO 
Y SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 laminar 

 

FUSTERIA: 
Fusteria d'alumini, lacat estàndard, per a conformat de finestra d'alumini, amb frontissa practicable, de 
180x120 cm, formada per dues fulles, amb perfileria proveïda de trencament de pont tèrmic. Compacte 
incorporat (monoblock), persiana de lamel·les de PVC. 
VIDRE: 
Doble envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica + seguretat (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y 
SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 laminar. 
Característiques del vidre Transmitància tèrmica, Ug: 1.60 W/(m²·K)  

Factor solar, g: 0.55  
Aïllament acústic, Rw (C;Ctr): 37 (-1;-4) dB  

Característiques de la fusteria Transmitància tèrmica, Uf: 4.00 W/(m²·K)  
Tipus d'obertura: Practicable  
Permeabilitat a l'aire de la fusteria (EN 12207): Classe 3  
Absortivitat, αS: 0.6 (color intermedi)   

  

  

Dimensions: 72.4 x 120 cm (ample x alt) nº uts: 1 
  Transmissió tèrmica Uw 2.32 W/(m²·K) 
  Assolellament F 0.41   

FH 0.41   
  Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 36 (-1;-4) dB  
  

  

  

Dimensions: 180 x 120 cm (ample x alt) nº uts: 1 
  Transmissió tèrmica Uw 2.32 W/(m²·K) 
  Assolellament F 0.41   

FH 0.41   
  Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 36 (-1;-4) dB  
  

  

  

Dimensions: 93.6 x 120 cm (ample x alt) nº uts: 1 
  Transmissió tèrmica Uw 2.32 W/(m²·K) 
  Assolellament F 0.41   

FH 0.41   
  Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 36 (-1;-4) dB 
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Notes: 
Uw: Coeficient de transmitància tèrmica del buit (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del buit 
FH: Factor solar modificat 
Rw (C;Ctr): Valors d'aïllament acústic (dB)  

  

  

  

Finestra d'alumini, amb frontissa practicable d'obertura cap a l'interior, de 250x210 cm - Doble 
envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica + seguretat (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO 
Y SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 laminar (Persiana dins fusteria) 

 

FUSTERIA: 
Fusteria d'alumini, lacat estàndard, per a conformat de finestra d'alumini, amb frontissa practicable, de 
250x210 cm, formada per dues fulles, amb perfileria proveïda de trencament de pont tèrmic. 
VIDRE: 
Doble envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica + seguretat (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y 
SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 laminar. 
ACCESSORIS: 
Persiana dins fusteria 
Característiques del vidre Transmitància tèrmica, Ug: 1.60 W/(m²·K)  

Factor solar, g: 0.55  
Aïllament acústic, Rw (C;Ctr): 37 (-1;-4) dB  

Característiques de la fusteria Transmitància tèrmica, Uf: 4.00 W/(m²·K)  
Tipus d'obertura: Practicable  
Permeabilitat a l'aire de la fusteria (EN 12207): Classe 3  
Absortivitat, αS: 0.6 (color intermedi)   

  

  

Dimensions: 250 x 210 cm (ample x alt) nº uts: 2 
  Transmissió tèrmica Uw 2.07 W/(m²·K) 
  Assolellament F 0.46   

FH 0.28   
  Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 34 (-1;-4) dB 
Notes: 

Uw: Coeficient de transmitància tèrmica del buit (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del buit 
FH: Factor solar modificat 
Rw (C;Ctr): Valors d'aïllament acústic (dB)  

  

  

  

Finestra d'alumini, amb frontissa practicable d'obertura cap a l'interior, de 160x210 cm - Doble 
envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica + seguretat (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO 
Y SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 laminar (Persiana dins fusteria) 

 

FUSTERIA: 
Fusteria d'alumini, lacat estàndard, per a conformat de finestra d'alumini, amb frontissa practicable, de 
160x210 cm, formada per dues fulles, amb perfileria proveïda de trencament de pont tèrmic. 
VIDRE: 
Doble envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica + seguretat (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y 
SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 laminar. 
ACCESSORIS: 
Persiana dins fusteria 
Característiques del vidre Transmitància tèrmica, Ug: 1.60 W/(m²·K)  
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Factor solar, g: 0.55  
Aïllament acústic, Rw (C;Ctr): 37 (-1;-4) dB  

Característiques de la fusteria Transmitància tèrmica, Uf: 4.00 W/(m²·K)  
Tipus d'obertura: Practicable  
Permeabilitat a l'aire de la fusteria (EN 12207): Classe 3  
Absortivitat, αS: 0.6 (color intermedi)   

  

  

Dimensions: 160 x 210 cm (ample x alt) nº uts: 6 
  Transmissió tèrmica Uw 2.22 W/(m²·K) 
  Assolellament F 0.43   

FH 0.26   
  Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 36 (-1;-4) dB 
Notes: 

Uw: Coeficient de transmitància tèrmica del buit (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del buit 
FH: Factor solar modificat 
Rw (C;Ctr): Valors d'aïllament acústic (dB)  

  

  

  

Finestra d'alumini, amb frontissa practicable d'obertura cap a l'interior, de 180x120 cm - Doble 
envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica + seguretat (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO 
Y SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 laminar (Persiana dins fusteria) 

 

FUSTERIA: 
Fusteria d'alumini, lacat estàndard, per a conformat de finestra d'alumini, amb frontissa practicable, de 
180x120 cm, formada per dues fulles, amb perfileria proveïda de trencament de pont tèrmic. Compacte 
incorporat (monoblock), persiana de lamel·les de PVC. 
VIDRE: 
Doble envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica + seguretat (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y 
SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 laminar. 
ACCESSORIS: 
Persiana dins fusteria 
Característiques del vidre Transmitància tèrmica, Ug: 1.60 W/(m²·K)  

Factor solar, g: 0.55  
Aïllament acústic, Rw (C;Ctr): 37 (-1;-4) dB  

Característiques de la fusteria Transmitància tèrmica, Uf: 4.00 W/(m²·K)  
Tipus d'obertura: Practicable  
Permeabilitat a l'aire de la fusteria (EN 12207): Classe 3  
Absortivitat, αS: 0.6 (color intermedi)   

  

  

Dimensions: 180 x 120 cm (ample x alt) nº uts: 1 
  Transmissió tèrmica Uw 2.32 W/(m²·K) 
  Assolellament F 0.41   

FH 0.41   
  Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 36 (-1;-4) dB 
Notes: 

Uw: Coeficient de transmitància tèrmica del buit (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del buit 
FH: Factor solar modificat 
Rw (C;Ctr): Valors d'aïllament acústic (dB)  
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Finestra d'alumini, amb frontissa practicable d'obertura cap a l'interior, de 160x190 cm - Doble 
envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica + seguretat (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO 
Y SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 laminar (Persiana dins fusteria) 

 

FUSTERIA: 
Fusteria d'alumini, lacat estàndard, per a conformat de finestra d'alumini, amb frontissa practicable, de 
160x190 cm, formada per dues fulles, amb perfileria proveïda de trencament de pont tèrmic. 
VIDRE: 
Doble envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica + seguretat (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y 
SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 laminar. 
ACCESSORIS: 
Persiana dins fusteria 
Característiques del vidre Transmitància tèrmica, Ug: 1.60 W/(m²·K)  

Factor solar, g: 0.55  
Aïllament acústic, Rw (C;Ctr): 37 (-1;-4) dB  

Característiques de la fusteria Transmitància tèrmica, Uf: 4.00 W/(m²·K)  
Tipus d'obertura: Practicable  
Permeabilitat a l'aire de la fusteria (EN 12207): Classe 3  
Absortivitat, αS: 0.6 (color intermedi)   

  

  

Dimensions: 160 x 190 cm (ample x alt) nº uts: 16 
  Transmissió tèrmica Uw 2.24 W/(m²·K) 
  Assolellament F 0.43   

FH 0.26   
  Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 36 (-1;-4) dB 
Notes: 

Uw: Coeficient de transmitància tèrmica del buit (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del buit 
FH: Factor solar modificat 
Rw (C;Ctr): Valors d'aïllament acústic (dB)  

  

  

  

Finestra d'alumini, amb frontissa practicable d'obertura cap a l'interior, de 180x185 cm - Doble 
envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica + seguretat (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO 
Y SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 laminar (Persiana dins fusteria) 

 

FUSTERIA: 
Fusteria d'alumini, lacat estàndard, per a conformat de finestra d'alumini, amb frontissa practicable, de 
180x185 cm, formada per dues fulles, amb perfileria proveïda de trencament de pont tèrmic. 
VIDRE: 
Doble envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica + seguretat (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y 
SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 laminar. 
ACCESSORIS: 
Persiana dins fusteria 
Característiques del vidre Transmitància tèrmica, Ug: 1.60 W/(m²·K)  

Factor solar, g: 0.55  
Aïllament acústic, Rw (C;Ctr): 37 (-1;-4) dB  

Característiques de la fusteria Transmitància tèrmica, Uf: 4.00 W/(m²·K)  
Tipus d'obertura: Practicable  
Permeabilitat a l'aire de la fusteria (EN 12207): Classe 3  
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Absortivitat, αS: 0.6 (color intermedi)   
  

  

Dimensions: 180 x 185 cm (ample x alt) nº uts: 3 
  Transmissió tèrmica Uw 2.20 W/(m²·K) 
  Assolellament F 0.44   

FH 0.44   
  Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 36 (-1;-4) dB  
  

  

  

Dimensions: 82.8 x 185 cm (ample x alt) nº uts: 1 
  Transmissió tèrmica Uw 2.20 W/(m²·K) 
  Assolellament F 0.44   

FH 0.44   
  Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 36 (-1;-4) dB  
  

  

  

Dimensions: 82.7 x 185 cm (ample x alt) nº uts: 1 
  Transmissió tèrmica Uw 2.20 W/(m²·K) 
  Assolellament F 0.44   

FH 0.44   
  Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 36 (-1;-4) dB 
Notes: 

Uw: Coeficient de transmitància tèrmica del buit (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del buit 
FH: Factor solar modificat 
Rw (C;Ctr): Valors d'aïllament acústic (dB)  

  

  

  

Porta d'alumini, amb frontissa practicable d'obertura cap a l'interior, de 160x275 cm - Doble 
envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica + seguretat (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO 
Y SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 laminar 

 

FUSTERIA: 
Fusteria d'alumini, lacat estàndard, per a conformat de porta d'alumini, amb frontissa practicable, de 
160x275 cm, formada per dues fulles, amb perfileria proveïda de trencament de pont tèrmic. 
VIDRE: 
Doble envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica + seguretat (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y 
SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 laminar. 
Característiques del vidre Transmitància tèrmica, Ug: 1.60 W/(m²·K)  

Factor solar, g: 0.55  
Aïllament acústic, Rw (C;Ctr): 37 (-1;-4) dB  

Característiques de la fusteria Transmitància tèrmica, Uf: 4.00 W/(m²·K)  
Tipus d'obertura: Practicable  
Permeabilitat a l'aire de la fusteria (EN 12207): Classe 3  
Absortivitat, αS: 0.6 (color intermedi)   
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Dimensions: 160 x 275 cm (ample x alt) nº uts: 3 
  Transmissió tèrmica Uw 2.09 W/(m²·K) 
  Assolellament F 0.46   

FH 0.46   
  Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 35 (-1;-4) dB 
Notes: 

Uw: Coeficient de transmitància tèrmica del buit (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del buit 
FH: Factor solar modificat 
Rw (C;Ctr): Valors d'aïllament acústic (dB)  

  

  

  

Finestra d'alumini, amb frontissa practicable d'obertura cap a l'interior, de 160x130 cm - Doble 
envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica + seguretat (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO 
Y SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 laminar (Persiana dins fusteria) 

 

FUSTERIA: 
Fusteria d'alumini, lacat estàndard, per a conformat de finestra d'alumini, amb frontissa practicable, de 
160x130 cm, formada per dues fulles, amb perfileria proveïda de trencament de pont tèrmic. 
VIDRE: 
Doble envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica + seguretat (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y 
SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 laminar. 
ACCESSORIS: 
Persiana dins fusteria 
Característiques del vidre Transmitància tèrmica, Ug: 1.60 W/(m²·K)  

Factor solar, g: 0.55  
Aïllament acústic, Rw (C;Ctr): 37 (-1;-4) dB  

Característiques de la fusteria Transmitància tèrmica, Uf: 4.00 W/(m²·K)  
Tipus d'obertura: Practicable  
Permeabilitat a l'aire de la fusteria (EN 12207): Classe 3  
Absortivitat, αS: 0.6 (color intermedi)   

  

  

Dimensions: 160 x 130 cm (ample x alt) nº uts: 16 
  Transmissió tèrmica Uw 2.34 W/(m²·K) 
  Assolellament F 0.41   

FH 0.25   
  Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 36 (-1;-4) dB 
Notes: 

Uw: Coeficient de transmitància tèrmica del buit (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del buit 
FH: Factor solar modificat 
Rw (C;Ctr): Valors d'aïllament acústic (dB)  

  

  

  

Finestra d'alumini, amb frontissa practicable d'obertura cap a l'interior, de 180x160 cm - Doble 
envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica + seguretat (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO 
Y SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 laminar (Persiana dins fusteria) 
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FUSTERIA: 
Fusteria d'alumini, lacat estàndard, per a conformat de finestra d'alumini, amb frontissa practicable, de 
180x160 cm, formada per dues fulles, amb perfileria proveïda de trencament de pont tèrmic. 
VIDRE: 
Doble envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica + seguretat (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y 
SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 laminar. 
ACCESSORIS: 
Persiana dins fusteria 
Característiques del vidre Transmitància tèrmica, Ug: 1.60 W/(m²·K)  

Factor solar, g: 0.55  
Aïllament acústic, Rw (C;Ctr): 37 (-1;-4) dB  

Característiques de la fusteria Transmitància tèrmica, Uf: 4.00 W/(m²·K)  
Tipus d'obertura: Practicable  
Permeabilitat a l'aire de la fusteria (EN 12207): Classe 3  
Absortivitat, αS: 0.6 (color intermedi)   

  

  

Dimensions: 180 x 160 cm (ample x alt) nº uts: 3 
  Transmissió tèrmica Uw 2.23 W/(m²·K) 
  Assolellament F 0.43   

FH 0.43   
  Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 36 (-1;-4) dB  
  

  

  

Dimensions: 82.8 x 160 cm (ample x alt) nº uts: 1 
  Transmissió tèrmica Uw 2.23 W/(m²·K) 
  Assolellament F 0.43   

FH 0.43   
  Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 36 (-1;-4) dB  
  

  

  

Dimensions: 82.7 x 160 cm (ample x alt) nº uts: 1 
  Transmissió tèrmica Uw 2.23 W/(m²·K) 
  Assolellament F 0.43   

FH 0.43   
  Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 36 (-1;-4) dB 
Notes: 

Uw: Coeficient de transmitància tèrmica del buit (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del buit 
FH: Factor solar modificat 
Rw (C;Ctr): Valors d'aïllament acústic (dB)  

  

  

  

Finestra d'alumini, amb frontissa practicable d'obertura cap a l'interior, de 180x160 cm - Doble 
envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica + seguretat (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO 
Y SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 laminar 
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FUSTERIA: 
Fusteria d'alumini, lacat estàndard, per a conformat de finestra d'alumini, amb frontissa practicable, de 
180x160 cm, formada per dues fulles, amb perfileria proveïda de trencament de pont tèrmic. 
VIDRE: 
Doble envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica + seguretat (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y 
SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 laminar. 
Característiques del vidre Transmitància tèrmica, Ug: 1.60 W/(m²·K)  

Factor solar, g: 0.55  
Aïllament acústic, Rw (C;Ctr): 37 (-1;-4) dB  

Característiques de la fusteria Transmitància tèrmica, Uf: 4.00 W/(m²·K)  
Tipus d'obertura: Practicable  
Permeabilitat a l'aire de la fusteria (EN 12207): Classe 3  
Absortivitat, αS: 0.6 (color intermedi)   

  

  

Dimensions: 180 x 160 cm (ample x alt) nº uts: 3 
  Transmissió tèrmica Uw 2.23 W/(m²·K) 
  Assolellament F 0.43   

FH 0.43   
  Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 36 (-1;-4) dB 
Notes: 

Uw: Coeficient de transmitància tèrmica del buit (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del buit 
FH: Factor solar modificat 
Rw (C;Ctr): Valors d'aïllament acústic (dB)  

  

  

  

Finestra d'alumini, amb frontissa practicable d'obertura cap a l'interior, de 160x180 cm - Doble 
envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica + seguretat (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO 
Y SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 laminar (Persiana dins fusteria) 

 

FUSTERIA: 
Fusteria d'alumini, lacat estàndard, per a conformat de finestra d'alumini, amb frontissa practicable, de 
160x180 cm, formada per dues fulles, amb perfileria proveïda de trencament de pont tèrmic. 
VIDRE: 
Doble envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica + seguretat (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y 
SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 laminar. 
ACCESSORIS: 
Persiana dins fusteria 
Característiques del vidre Transmitància tèrmica, Ug: 1.60 W/(m²·K)  

Factor solar, g: 0.55  
Aïllament acústic, Rw (C;Ctr): 37 (-1;-4) dB  

Característiques de la fusteria Transmitància tèrmica, Uf: 4.00 W/(m²·K)  
Tipus d'obertura: Practicable  
Permeabilitat a l'aire de la fusteria (EN 12207): Classe 3  
Absortivitat, αS: 0.6 (color intermedi)   

  

  

Dimensions: 160 x 180 cm (ample x alt) nº uts: 3 
  Transmissió tèrmica Uw 2.25 W/(m²·K) 
  Assolellament F 0.43   
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FH 0.43   
  Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 36 (-1;-4) dB 
Notes: 

Uw: Coeficient de transmitància tèrmica del buit (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del buit 
FH: Factor solar modificat 
Rw (C;Ctr): Valors d'aïllament acústic (dB)  

  

  
 
1.3.- Mitjaneries 
  

Mitjanera de fulla de fàbrica, amb extradossat autoportant  
 

Mitjanera d'una fulla amb extradossat autoportant, composta de: REVESTIMENT EXTERIOR: arrebossat de 
ciment, a bona vista, acabat superficial rugós, amb morter de ciment M-5; FULLA PRINCIPAL: fulla de 14 
cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic calat (gero), per revestir, rebuda amb morter de ciment 
industrial, color gris, M-5, subministrat a granel; AÏLLAMENT ENTRE MUNTANTS: aïllament format per 
panell compacte de llana de vidre hidrofugada, ECO 035 "ISOVER", de 100 mm d'espessor; AÏLLAMENT 
ENTRE PLAQUES: aïllament format per làmina sintètica amb base polimèrica d'alta densitat, 2 mm de 
gruix; FULLA INTERIOR: extradossat autoportant lliure, W 626 "KNAUF" realitzat amb dues plaques de guix 
laminat - |15 Standard (A) + 15 Standard (A)|, ancorada als forjats mitjançant estructura formada per 
canals i muntants; 78 mm de gruix total; ACABAT INTERIOR: Alicatat amb rajola de València llis, 1/0/-/-, 
15x15 cm, col·locat mitjançant morter de ciment M-5. 

 

  
Llistat de capes: 
  1 - Arrebossat de ciment 1.5 cm 
  2 - Fàbrica de maó ceràmic calat 14 cm 
  3 - ECO 035 10 cm 
  4 - Placa de guix laminat 1.5 cm 
  5 - Làmina polimèrica 0.2 cm 
  6 - Placa de guix laminat 1.5 cm 
  7 - Enrajolat amb rajoles ceràmiques, col·locades amb 

morter de ciment 
0.5 cm 

Gruix total: 29.2 cm  
  

Limitació de la demanda energètica Um: 0.29 W/(m²·K) 
Protecció front al soroll Massa superficial: 196.95 kg/m² 

Massa superficial de l'element base: 154.50 kg/m² 
Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 43.4(-1; -4) dB 
Referència de l'assaig: No disponible. Els valors s'han estimat 
mitjançant la llei de masses. 
Millora de l'índex global de reducció acústica del revestiment, ΔR: 13 
dBA 

Protecció davant de la humitat Grau d'impermeabilitat aconseguit: CAP  
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1.4.- Cobertes  
 
 
1.4.2.- Part massissa de les teulades 
  

Fals sostre continu de plaques d'escaiola, mitjançant estopades penjants - Pannell Sandwitch  
 

 

  
Llistat de capes: 
  1 - Paneles de fibras con conglomerante hidráulico 350 < d 

< 450 
2 cm 

  2 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 
W/[mK]] 

10 cm 

  3 - Tablero de partículas 640 < d < 820 1 cm 
  4 - Cambra d'aire sense ventilar 30 cm 
  5 - Fals sostre continu de plaques d'escaiola 1.6 cm 
  6 - Pintura plàstica sobre paraments interiors de guix o 

escaiola 
--- 

Gruix total: 44.6 cm  
  

Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 0.28 W/(m²·K) 
Uc calefacció: 0.28 W/(m²·K) 

Protecció front al soroll Massa superficial: 32.25 kg/m² 
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 27.2(-1; -1) dB 

Protecció davant de la humitat Tipus de coberta: Tauler multicapa sobre entramat estructural 
Tipus d'impermeabilització: Onducobre bajo teja  
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2.- SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ  
2.1.- Compartimentació interior vertical  
2.1.1.- Part cega de la compartimentació interior vertical  
  

Envà PYL 200/600(70+70) 2LM, estructura sense travar  
 

Partició d'entramat autoportant de plaques de guix laminat i llana mineral, amb envà especial, sistema 
envà PYL 200/600(70+70) 2LM, estructura sense travar, catàleg ATEDY-AFELMA, de 200 mm de gruix 
total, composta per una estructura autoportant doble de perfils metàl·lics formada per muntants i canals; a 
cada costat de la qual es cargolen dues plaques de guix laminat A, Standard "KNAUF" i aïllament de panell 
flexible i lleuger de llana de roca volcànica Confortpan 208 Roxul "ROCKWOOL", de 80 mm d'espessor. 

 

  
Llistat de capes: 
  1 - Pintura plàstica --- 
  2 - Placa de guix laminat Standard (A) "KNAUF" 1.5 cm 
  3 - Placa de guix laminat Standard (A) "KNAUF" 1.5 cm 
  4 - PUR Plancha con  HFC o Pentano y rev. impermeable a 

gases [ 0.025 W/[mK]] 
12 cm 

  5 - Placa de guix laminat Standard (A) "KNAUF" 1.5 cm 
  6 - Placa de guix laminat Standard (A) "KNAUF" 1.5 cm 
  7 - Pintura plàstica --- 
Gruix total: 18 cm  
  

Limitació de la demanda energètica Um: 0.19 W/(m²·K) 
Protecció front al soroll Massa superficial: 54.92 kg/m² 

Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 69.0(-2; -7) dB 
Referència de l'assaig: CTA-125/08/AER 

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: EI 90  
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Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara  
 

Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara, compost de: FULLA PRINCIPAL: fulla de 29 cm d'espessor 
de fàbrica, de maó ceràmic calat (gero), per revestir, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, 
amb 250 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs; AÏLLAMENT ENTRE MUNTANTS: 
aïllament format per panell compacte de llana de vidre hidrofugada, ECO 035 "ISOVER", de 100 mm 
d'espessor; EXTRADOSSAT: extradossat autoportant lliure, W 626 "KNAUF" realitzat amb dues plaques de 
guix laminat - |15 Standard (A) + 15 Standard (A)|, ancorada als forjats mitjançant estructura formada 
per canals i muntants; 78 mm de gruix total. 

 

  
Llistat de capes: 
  1 - Pintura plàstica --- 
  2 - Guarnit de guix 1.5 cm 
  3 - Fàbrica de maó ceràmic calat 29 cm 
  4 - Separació 1 cm 
  5 - ECO 035 4.8 cm 
  6 - Barrera de vapor Z3 0.1 cm 
  7 - Placa de guix laminat 1.5 cm 
  8 - Placa de guix laminat 1.5 cm 
  9 - Pintura plàstica --- 
Gruix total: 39.4 cm  
  

Limitació de la demanda energètica Um: 0.42 W/(m²·K) 
Protecció front al soroll Massa superficial: 333.92 kg/m² 

Massa superficial de l'element base: 307.25 kg/m² 
Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 51.3(-1; -6) dB 
Referència de l'assaig: No disponible. Els valors s'han estimat 
mitjançant lleis de massa obtingudes extrapolant el catàleg d'elements 
constructius. 
Millora de l'índex global de reducció acústica del revestiment, ΔR: 9 
dBA 

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: EI 240  
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Fulla de 7 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit (súper mascletó), per revestir, rebuda amb goma 
d'enganxar de cola preparada i guix de qualitat B1. 

 

  
Llistat de capes: 
  1 - Enrajolat amb rajoles ceràmiques, col·locades amb morter 

de ciment 
0.5 cm 

  2 - Guarnit de guix 1.5 cm 
  3 - Fàbrica de maó ceràmic buit (súper mascletó) 7 cm 
  4 - Guarnit de guix 1.5 cm 
  5 - Enrajolat amb rajoles ceràmiques, col·locades amb morter 

de ciment 
0.5 cm 

Gruix total: 11 cm  
  

Limitació de la demanda energètica Um: 1.54 W/(m²·K) 
Protecció front al soroll Massa superficial: 101.60 kg/m² 

Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 37.4(-1; -1) dB 
Referència de l'assaig: No disponible. Els valors s'han estimat 
mitjançant lleis de massa obtingudes extrapolant el catàleg d'elements 
constructius. 

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: Cap  
  

  

  

  

  

  
Llistat de capes: 
  1 - Pintura plàstica --- 
  2 - Guarnit de guix 1.5 cm 
  3 - Fàbrica de maó ceràmic calat 14 cm 
  4 - Separació 1 cm 
  5 - ECO 035 4.8 cm 
  6 - Barrera de vapor Z3 0.1 cm 
  7 - Placa de guix laminat 1.5 cm 
  8 - Placa de guix laminat 1.5 cm 
  9 - Pintura plàstica --- 
Gruix total: 24.4 cm  
  

Limitació de la demanda energètica Um: 0.46 W/(m²·K) 
Protecció front al soroll Massa superficial: 169.92 kg/m² 

Massa superficial de l'element base: 143.25 kg/m² 
Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 42.2(-1; -3) dB 
Referència de l'assaig: No disponible. Els valors s'han estimat 
mitjançant lleis de massa obtingudes extrapolant el catàleg d'elements 
constructius. 
Millora de l'índex global de reducció acústica del revestiment, ΔR: 14 
dBA 

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: EI 180  
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Envà d'una fulla, amb revestiment  
 

Fulla de 14 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic calat (gero), per revestir, rebuda amb morter de 
ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs. 

 

  
Llistat de capes: 
  1 - Pintura plàstica --- 
  2 - Guarnit de guix 1.5 cm 
  3 - Fàbrica de maó ceràmic calat 14 cm 
  4 - Guarnit de guix 1.5 cm 
  5 - Pintura plàstica --- 
Gruix total: 17 cm  
  

Limitació de la demanda energètica Um: 1.84 W/(m²·K) 
Protecció front al soroll Massa superficial: 160.50 kg/m² 

Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 43.4(-1; -3) dB 
Referència de l'assaig: No disponible. Els valors s'han estimat 
mitjançant lleis de massa obtingudes extrapolant el catàleg d'elements 
constructius. 

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: EI 180  
  

  

Envà d'una fulla, amb revestiment  
 

Fulla de 14 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic calat (gero), per revestir, rebuda amb morter de 
ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs. 

 

  
Llistat de capes: 
  1 - Pintura plàstica --- 
  2 - Guarnit de guix 1.5 cm 
  3 - Fàbrica de maó ceràmic calat 14 cm 
  4 - Arrebossat de ciment 1.5 cm 
  5 - Enrajolat amb rajoles ceràmiques, col·locades amb 

morter de ciment 
0.5 cm 

Gruix total: 17.5 cm  
  

Limitació de la demanda energètica Um: 1.88 W/(m²·K) 
Protecció front al soroll Massa superficial: 183.25 kg/m² 

Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 43.4(-1; -3) dB 
Referència de l'assaig: No disponible. Els valors s'han estimat 
mitjançant lleis de massa obtingudes extrapolant el catàleg d'elements 
constructius. 

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: EI 180  
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Envà d'una fulla, amb revestiment  
 

Fulla de 29 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic calat (gero), per revestir, rebuda amb morter de 
ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel. 

 

  
Llistat de capes: 
  1 - Pintura plàstica --- 
  2 - Guarnit de guix 1.5 cm 
  3 - Fàbrica de maó ceràmic calat 29 cm 
  4 - Guarnit de guix 1.5 cm 
  5 - Pintura plàstica --- 
Gruix total: 32 cm  
  

Limitació de la demanda energètica Um: 1.28 W/(m²·K) 
Protecció front al soroll Massa superficial: 324.50 kg/m² 

Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 51.9(-1; -6) dB 
Referència de l'assaig: No disponible. Els valors s'han estimat 
mitjançant lleis de massa obtingudes extrapolant el catàleg d'elements 
constructius. 

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: EI 240  
  

  

Envà d'una fulla, amb revestiment  
 

Fulla de 14 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic calat (gero), per revestir, rebuda amb morter de 
ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs. 

 

  
Llistat de capes: 
  1 - Pintura plàstica --- 
  2 - Guarnit de guix 1.5 cm 
  3 - Fàbrica de maó ceràmic calat 14 cm 
  4 - Arrebossat de ciment 1.5 cm 
Gruix total: 17 cm  
  

Limitació de la demanda energètica Um: 1.89 W/(m²·K) 
Protecció front al soroll Massa superficial: 171.75 kg/m² 

Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 43.4(-1; -3) dB 
Referència de l'assaig: No disponible. Els valors s'han estimat 
mitjançant lleis de massa obtingudes extrapolant el catàleg d'elements 
constructius. 

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: EI 180  
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2.1.2.- Buits verticals interiors 
  

Porta de pas interior, de fusta 
 

Porta de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler de fibres acabat amb melamina, amb ànima 
alveolar de paper kraft; amb ferraments de penjar i de tanca. 
Dimensions Ample x Alt: 82.5 x 203 cm nº uts: 52 

Ample x Alt: 78.5 x 203 cm nº uts: 1 
Caracterització tèrmica Transmitància tèrmica, U: 1.64 W/(m²·K)   

Absortivitat, αS: 0.6 (color intermedi)   
Caracterització acústica Absorció, α500Hz = 0.06; α1000Hz = 0.08; α2000Hz = 0.10    
  

  

Porta de pas interior, de fusta (CORREDERA) 
 

Porta de pas corredissa per a doble envà amb buit, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler de 
fibres acabat amb melamina, amb ànima alveolar de paper kraft; amb ferraments de penjar i de tanca. 
Dimensions Ample x Alt: 90 x 215 cm nº uts: 3 
Caracterització tèrmica Transmitància tèrmica, U: 1.64 W/(m²·K)   

Absortivitat, αS: 0.6 (color intermedi)   
Caracterització acústica Absorció, α500Hz = 0.06; α1000Hz = 0.08; α2000Hz = 0.10    
  

  

Porta de pas interior, de fusta (DOBLE) 
 

Porta de pas cega, de dues fulles de 203x82,5x3,5 cm, de tauler de fibres acabat amb melamina, amb 
ànima alveolar de paper kraft; amb ferraments de penjar i de tanca. 
Dimensions Ample x Alt: 180 x 210 cm nº uts: 27 

Ample x Alt: 6.1 x 210 cm nº uts: 1 
Ample x Alt: 159.4 x 210 cm nº uts: 1 

Caracterització tèrmica Transmitància tèrmica, U: 1.64 W/(m²·K)   
Absortivitat, αS: 0.6 (color intermedi)   

Caracterització acústica Absorció, α500Hz = 0.06; α1000Hz = 0.08; α2000Hz = 0.10    
  

  

Doble envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica + seguretat (laminar) "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 laminar 

 

VIDRE: 
Doble envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica + seguretat (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y 
SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 laminar. 
Característiques del vidre Transmitància tèrmica, Ug: 1.60 W/(m²·K)  

Aïllament acústic, Rw (C;Ctr): 37 (-1;-4) dB   
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Dimensions: 160.6 x 100 cm (ample x alt) nº uts: 1 
  Transmissió tèrmica Uw 1.60 W/(m²·K) 
  Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 37 (-1;-4) dB  
  

  

  

Dimensions: 162.8 x 100 cm (ample x alt) nº uts: 1 
  Transmissió tèrmica Uw 1.60 W/(m²·K) 
  Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 37 (-1;-4) dB  
  

  

  

Dimensions: 163.6 x 100 cm (ample x alt) nº uts: 1 
  Transmissió tèrmica Uw 1.60 W/(m²·K) 
  Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 37 (-1;-4) dB 
Notes: 

Uw: Coeficient de transmitància tèrmica del buit (W/(m²·K)) 
Rw (C;Ctr): Valors d'aïllament acústic (dB)  

  

  
 
2.2.- Compartimentació interior horitzontal 
  

Fals sostre continu de plaques d'escaiola, mitjançant estopades penjants - Forjat unidireccional 
amb aillament inferior i placa de cartró guix - Base de àrid. Enrajolat de rajoles ceràmiques 
col·locades amb adhesiu 

 
 

REVESTIMENT DEL TERRA 
PAVIMENT: Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres esmaltat, 2/0/-/-, de 25x25 cm, rebudes amb adhesiu 
de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci, color gris i rejuntades amb beurada de ciment blanc, L; SÒL 
RADIANT: Sistema de calefacció per terra radiant "UPONOR IBERIA", compost per banda d'escuma de 
polietilè (PE), de 150x10 mm, model Multi Autofixació, panell de galets de poliestirè expandit modificat 
(NEO-EPS) i recobriment termoconformat de polietilè (PE), aïllant a soroll d'impacte, de 34 mm d'espessor, 
model Comfort Nubos PLUS IB 125, tub de polietilè reticulat (PE-Xa) amb barrera d'oxigen (EVOH), model 
Comfort Pipe, i morter autoanivellant, de 50 mm d'espessor; BASE DE PAVIMENTACIÓ: Base per a 
paviment de graveta de matxuc de 5 a 10 mm de diàmetre, en capa de 2 cm de gruix. 
ELEMENT ESTRUCTURAL 
Estructura de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, sobre 
sistema d'encofrat continu constituïda per: forjat unidireccional, horitzontal, de cantell 30 = 25+5 cm; 
semibigueta pretensada; revoltó de formigó, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compressió; bigues planes; pilars. 
REVESTIMENT DEL SOSTRE 
Sostre suspès continu, amb cambra d'aire de 30 cm d'alçada, compost de: SOSTRE SUSPÈS: fals sostre 
continu per revestir, situat a una altura menor de 4 m, de plaques nervades d'escaiola, de 100x60 cm, amb 
acabat llis, mitjançant estopades penjants; ACABAT SUPERFICIAL: pintura plàstica amb textura llisa, color 
blanc, acabat mat, mà de fons amb emprimació a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa i dues 
mans d'acabat amb pintura plàstica. 
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Llistat de capes: 
  1 - Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres esmaltat 1 cm 
  2 - Capa de morter autoanivellant 5 cm 
  3 - Panell de galets de poliestirè expandit modificat (NEO-

EPS) i recobriment termoconformat de polietilè (PE), 
aïllant a soroll d'impacte, model Comfort Nubos PLUS IB 
125 "UPONOR IBERIA" 

3.4 cm 

  4 - Base de graveta de matxuc 2 cm 
  5 - Forjat unidireccional 25+5 cm (Revoltó de formigó) 30 cm 
  6 - Cambra d'aire sense ventilar 30 cm 
  7 - Fals sostre continu de plaques d'escaiola 1.6 cm 
  8 - Pintura plàstica sobre paraments interiors de guix o 

escaiola 
--- 

Gruix total: 73 cm  
  

Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 0.61 W/(m²·K) 
Uc calefacció: 0.56 W/(m²·K) 

Protecció front al soroll Massa superficial: 545.55 kg/m² 
Massa superficial de l'element base: 411.33 kg/m² 
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 57.9(-1; -6) dB 
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 72.5 dB  

  

  

  

Fals sostre continu de plaques d'escaiola, mitjançant estopades penjants - Forjat unidireccional 
amb aillament inferior i placa de cartró guix - Recrescut zones sense terra radiant. Enrajolat de 
rajoles ceràmiques col·locades amb adhesiu 

 
 

REVESTIMENT DEL TERRA 
PAVIMENT: Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres esmaltat, 2/0/-/-, de 25x25 cm, rebudes amb adhesiu 
de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci, color gris i rejuntades amb beurada de ciment blanc, L; BASE DE 
PAVIMENTACIÓ: Sòl flotant, compost de: BASE AUTOANIVELLANT: capa fina de pasta anivelladora de 
terres, de 2 mm d'espessor, prèvia aplicació d'emprimació de resines sintètiques modificades; AÏLLAMENT: 
aïllament tèrmic i acústic format per panell rígid de llana mineral, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmica 
1,1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), tapat amb film de polietilè de 0,2 mm d'espessor; CAPA 
DE REGULARITZACIÓ: base per a paviment de morter autoanivellant de ciment, Agilia Suelo C Base 
"LAFARGE", de 40 mm d'espessor. 
ELEMENT ESTRUCTURAL 
Estructura de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, sobre 
sistema d'encofrat continu constituïda per: forjat unidireccional, horitzontal, de cantell 30 = 25+5 cm; 
semibigueta pretensada; revoltó de formigó, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compressió; bigues planes; pilars. 
REVESTIMENT DEL SOSTRE 
Sostre suspès continu, amb cambra d'aire de 30 cm d'alçada, compost de: SOSTRE SUSPÈS: fals sostre 
continu per revestir, situat a una altura menor de 4 m, de plaques nervades d'escaiola, de 100x60 cm, amb 
acabat llis, mitjançant estopades penjants; ACABAT SUPERFICIAL: pintura plàstica amb textura llisa, color 
blanc, acabat mat, mà de fons amb emprimació a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa i dues 
mans d'acabat amb pintura plàstica. 
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Llistat de capes: 
  1 - Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres esmaltat 1 cm 
  2 - Morter autoanivellant de ciment 0.2 cm 
  3 - Base de morter autoanivellant de ciment, Agilia Suelo C 

Base "LAFARGE" 
4 cm 

  4 - Forjat unidireccional 25+5 cm (Revoltó de formigó) 30 cm 
  5 - Cambra d'aire sense ventilar 30 cm 
  6 - Fals sostre continu de plaques d'escaiola 1.6 cm 
  7 - Pintura plàstica sobre paraments interiors de guix o 

escaiola 
--- 

Gruix total: 66.8 cm  
  

Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 1.45 W/(m²·K) 
Uc calefacció: 1.20 W/(m²·K) 

Protecció front al soroll Massa superficial: 490.33 kg/m² 
Massa superficial de l'element base: 477.13 kg/m² 
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 56.3(-1; -6) dB 
Millora de l'índex global de reducció acústica, deguda al sòl flotant, ΔR: 
5 dB 
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 74.0 dB 
Reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes, deguda al sòl 
flotant, ΔLD,w: 33 dB  

  

  

  

  

Fals sostre continu de plaques d'escaiola, mitjançant estopades penjants - Forjat unidireccional 
amb aillament inferior i placa de cartró guix - Base de àrid. Enrajolat de rajoles ceràmiques 
col·locades amb adhesiu 

 
 

REVESTIMENT DEL TERRA 
PAVIMENT: Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres esmaltat, 2/0/-/-, de 25x25 cm, rebudes amb adhesiu 
de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci, color gris i rejuntades amb beurada de ciment blanc, L; SÒL 
RADIANT: Sistema de calefacció per terra radiant "UPONOR IBERIA", compost per banda d'escuma de 
polietilè (PE), de 150x10 mm, model Multi Autofixació, panell de galets de poliestirè expandit modificat 
(NEO-EPS) i recobriment termoconformat de polietilè (PE), aïllant a soroll d'impacte, de 34 mm d'espessor, 
model Comfort Nubos PLUS IB 125, tub de polietilè reticulat (PE-Xa) amb barrera d'oxigen (EVOH), model 
Comfort Pipe, i morter autoanivellant, de 50 mm d'espessor; BASE DE PAVIMENTACIÓ: Base per a 
paviment de graveta de matxuc de 5 a 10 mm de diàmetre, en capa de 2 cm de gruix. 
ELEMENT ESTRUCTURAL 
Estructura de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, sobre 
sistema d'encofrat continu constituïda per: forjat unidireccional, horitzontal, de cantell 30 = 25+5 cm; 
semibigueta pretensada; revoltó de formigó, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compressió; bigues planes; pilars. 
REVESTIMENT DEL SOSTRE 
Sostre suspès continu, amb cambra d'aire de 30 cm d'alçada, compost de: AÏLLAMENT: aïllament acústic 
format per panell compacte de llana mineral Arena, d'alta densitat, Arena Master "ISOVER", de 90 mm 
d'espessor; SOSTRE SUSPÈS: fals sostre continu per revestir, situat a una altura menor de 4 m, de plaques 
nervades d'escaiola, de 100x60 cm, amb acabat llis, mitjançant estopades penjants; ACABAT 
SUPERFICIAL: pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat mat, mà de fons amb emprimació a 
base de copolímers acrílics en suspensió aquosa i dues mans d'acabat amb pintura plàstica. 
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Llistat de capes: 
  1 - Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres esmaltat 1 cm 
  2 - Capa de morter autoanivellant 5 cm 
  3 - Panell de galets de poliestirè expandit modificat (NEO-

EPS) i recobriment termoconformat de polietilè (PE), 
aïllant a soroll d'impacte, model Comfort Nubos PLUS IB 
125 "UPONOR IBERIA" 

3.4 cm 

  4 - Base de graveta de matxuc 2 cm 
  5 - Forjat unidireccional 25+5 cm (Revoltó de formigó) 30 cm 
  6 - Cambra d'aire sense ventilar 21 cm 
  7 - Llana mineral Arena Master "ISOVER" 9 cm 
  8 - Fals sostre continu de plaques d'escaiola 1.6 cm 
  9 - Pintura plàstica sobre paraments interiors de guix o 

escaiola 
--- 

Gruix total: 73 cm  
  

Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 0.25 W/(m²·K) 
Uc calefacció: 0.24 W/(m²·K) 

Protecció front al soroll Massa superficial: 549.15 kg/m² 
Massa superficial de l'element base: 411.33 kg/m² 
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 57.9(-1; -6) dB 
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 72.5 dB 
Reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes, deguda al 
sostre suspès, ΔLd,w: 6 dB  

  

  

Fals sostre continu de plaques d'escaiola, mitjançant estopades penjants - Forjat unidireccional 
amb aillament inferior i placa de cartró guix - Base de àrid. Paviment laminat  

 

REVESTIMENT DEL TERRA 
PAVIMENT: Paviment laminat, de lamel·les de 1200x190 mm, de Classe 21: Domèstic moderat, amb 
resistència a l'abrasió AC1, format per tauler base de HDF laminat decoratiu en pi, emboetat amb adhesiu, 
col·locades sobre làmina d'escuma de polietilè d'alta densitat de 3 mm d'espessor; BASE DE 
PAVIMENTACIÓ: Base per a paviment de graveta de matxuc de 5 a 10 mm de diàmetre, en capa de 2 cm 
de gruix. 
ELEMENT ESTRUCTURAL 
Estructura de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, sobre 
sistema d'encofrat continu constituïda per: forjat unidireccional, horitzontal, de cantell 30 = 25+5 cm; 
semibigueta pretensada; revoltó de formigó, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compressió; bigues planes; pilars. 
REVESTIMENT DEL SOSTRE 
Sostre suspès continu, amb cambra d'aire de 30 cm d'alçada, compost de: SOSTRE SUSPÈS: fals sostre 
continu per revestir, situat a una altura menor de 4 m, de plaques nervades d'escaiola, de 100x60 cm, amb 
acabat llis, mitjançant estopades penjants; ACABAT SUPERFICIAL: pintura plàstica amb textura llisa, color 
blanc, acabat mat, mà de fons amb emprimació a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa i dues 
mans d'acabat amb pintura plàstica. 
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Llistat de capes: 
  1 - Paviment laminat 0.7 cm 
  2 - Làmina d'escuma de polietilè d'alta densitat 0.3 cm 
  3 - Base de graveta de matxuc 2 cm 
  4 - Forjat unidireccional 25+5 cm (Revoltó de formigó) 30 cm 
  5 - Cambra d'aire sense ventilar 30 cm 
  6 - Fals sostre continu de plaques d'escaiola 1.6 cm 
  7 - Pintura plàstica sobre paraments interiors de guix o 

escaiola 
--- 

Gruix total: 64.6 cm  
  

Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 1.30 W/(m²·K) 
Uc calefacció: 1.10 W/(m²·K) 

Protecció front al soroll Massa superficial: 428.07 kg/m² 
Massa superficial de l'element base: 411.33 kg/m² 
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 57.9(-1; -6) dB 
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 72.5 dB  
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Fals sostre continu de plaques d'escaiola, mitjançant estopades penjants - Forjat unidireccional 
amb aillament inferior i placa de cartró guix - Base de àrid. Enrajolat de rajoles ceràmiques 
col·locades amb adhesiu 

 
 

REVESTIMENT DEL TERRA 
PAVIMENT: Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres esmaltat, 2/0/-/-, de 25x25 cm, rebudes amb adhesiu 
de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci, color gris i rejuntades amb beurada de ciment blanc, L; SÒL 
RADIANT: Sistema de calefacció per terra radiant "UPONOR IBERIA", compost per banda d'escuma de 
polietilè (PE), de 150x10 mm, model Multi Autofixació, panell de galets de poliestirè expandit modificat 
(NEO-EPS) i recobriment termoconformat de polietilè (PE), aïllant a soroll d'impacte, de 19 mm d'espessor, 
model Comfort Nubos PLUS IB 75, tub de polietilè reticulat (PE-Xa) amb barrera d'oxigen (EVOH), model 
Comfort Pipe, i morter autoanivellant, de 50 mm d'espessor; BASE DE PAVIMENTACIÓ: Base per a 
paviment de graveta de matxuc de 5 a 10 mm de diàmetre, en capa de 2 cm de gruix. 
ELEMENT ESTRUCTURAL 
Estructura de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, sobre 
sistema d'encofrat continu constituïda per: forjat unidireccional, horitzontal, de cantell 30 = 25+5 cm; 
semibigueta pretensada; revoltó de formigó, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compressió; bigues planes; pilars. 
REVESTIMENT DEL SOSTRE 
Sostre suspès continu, amb cambra d'aire de 30 cm d'alçada, compost de: SOSTRE SUSPÈS: fals sostre 
continu per revestir, situat a una altura menor de 4 m, de plaques nervades d'escaiola, de 100x60 cm, amb 
acabat llis, mitjançant estopades penjants; ACABAT SUPERFICIAL: pintura plàstica amb textura llisa, color 
blanc, acabat mat, mà de fons amb emprimació a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa i dues 
mans d'acabat amb pintura plàstica. 

 

  
Llistat de capes: 
  1 - Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres esmaltat 1 cm 
  2 - Capa de morter autoanivellant 5 cm 
  3 - Panell de galets de poliestirè expandit modificat (NEO-

EPS) i recobriment termoconformat de polietilè (PE), 
aïllant a soroll d'impacte, model Comfort Nubos PLUS IB 
75 "UPONOR IBERIA" 

1.9 cm 

  4 - Base de graveta de matxuc 2 cm 
  5 - Forjat unidireccional 25+5 cm (Revoltó de formigó) 30 cm 
  6 - Cambra d'aire sense ventilar 30 cm 
  7 - Fals sostre continu de plaques d'escaiola 1.6 cm 
  8 - Pintura plàstica sobre paraments interiors de guix o 

escaiola 
--- 

Gruix total: 71.5 cm  
  

Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 0.84 W/(m²·K) 
Uc calefacció: 0.75 W/(m²·K) 

Protecció front al soroll Massa superficial: 545.10 kg/m² 
Massa superficial de l'element base: 411.33 kg/m² 
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 57.9(-1; -6) dB 
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 72.5 dB  
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3.- MATERIALS 
Capes 

Material e ρ λ RT Cp μ 
Arrebossat de ciment 1.5 1900 1.3 0.0115 1000 10 
Barrera de vapor Z3 0.1 1 500 0 1 2025 
Base de graveta de matxuc 2 1950 2 0.01 1045 50 
Base de morter autoanivellant de ciment, Agilia Suelo C Base "LAFARGE" 4 1900 1.3 0.0308 1000 10 
Capa de morter autoanivellant 5 1900 1.3 0.0385 1000 10 
Capa de morter de ciment M-5 3 1900 1.3 0.0231 1000 10 
ECO 035 4.8 40 0.035 1.3714 800 1 
ECO 035 10 40 0.035 2.8571 800 1 
Enrajolat amb rajoles ceràmiques, col·locades amb morter de ciment 0.5 2300 1.3 0.0038 840 100000 
Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres esmaltat 1 2500 2.3 0.0043 1000 30 
Fàbrica de maó ceràmic buit (súper mascletó) 7 630 0.212 0.33 1000 10 
Fàbrica de maó ceràmic calat 14 1140 0.778 0.18 1000 10 
Fàbrica de maó ceràmic calat 14 900 0.609 0.23 1000 10 
Fàbrica de maó ceràmic calat 29 1000 0.617 0.47 1000 10 
Fàbrica de maó ceràmic calat 45 1000 0.617 0.7293 1000 10 
Fals sostre continu de plaques d'escaiola 1.6 825 0.25 0.064 1000 4 
Film de polietilè 0.02 920 0.33 0.0006 2200 100000 
Forjat unidireccional 25+5 cm (Revoltó de formigó) 30 1241.11 1.429 0.21 1000 80 
Geotèxtil de polièster 0.08 250 0.038 0.0211 1000 1 
Guarnit de guix 1.5 1150 0.57 0.0263 1000 6 
Impermeabilització asfàltica monocapa adherida 0.36 1100 0.23 0.0157 1000 50000 
Làmina d'escuma de polietilè d'alta densitat 0.3 70 0.05 0.06 2300 100 
Làmina polimèrica 0.2 1100 0.23 0.0087 1000 50000 
Llana de roca Confortpan 208 Roxul "ROCKWOOL" 4 30 0.037 1.0811 840 1 
Llana de roca Confortpan 208 Roxul "ROCKWOOL" 8 30 0.037 2.1622 840 1 
Llana mineral 4 70 0.034 1.1765 840 1 
Llana mineral Arena Master "ISOVER" 9 40 0.038 2.3684 1000 1 
Morter autoanivellant de ciment 0.2 1900 1.3 0.0015 1000 10 
Morter de ciment 4 1900 1.3 0.0308 1000 10 
Morter monocapa 1.5 1300 0.7 0.0214 1000 10 
Paneles de fibras con conglomerante hidráulico 350 < d < 450 2 400 0.12 0.1667 1700 5 
Panell de galets de poliestirè expandit modificat (NEO-EPS) i recobriment 
termoconformat de polietilè (PE), aïllant a soroll d'impacte, model Comfort 
Nubos PLUS IB 125 "UPONOR IBERIA" 

3.4 30 0.036 0.9444 1000 20 

Panell de galets de poliestirè expandit modificat (NEO-EPS) i recobriment 
termoconformat de polietilè (PE), aïllant a soroll d'impacte, model Comfort 
Nubos PLUS IB 75 "UPONOR IBERIA" 

1.9 30 0.039 0.4872 1000 20 

Paviment de gres rústic 1 2500 2.3 0.0043 1000 30 
Paviment laminat 0.7 475 0.15 0.0467 1600 70 
Placa de guix laminat 1.5 825 0.25 0.06 1000 4 
Placa de guix laminat 1.5 731.333 0.25 0.06 1000 10 
Placa de guix laminat Standard (A) "KNAUF" 1.5 825.333 0.25 0.06 1000 4 
Poliestirè 5 38 0.034 1.4706 1000 100 
PUR Plancha con  HFC o Pentano y rev. impermeable a gases [ 0.025 
W/[mK]] 12 45 0.025 4.8 1000 1000000 

Revestiment de TS150 "TRESPA" 0.8 1350 0.3 0.0267 1000 1 
Solera de formigó armat 20 2500 2.3 0.087 1000 80 
Tablero de partículas 640 < d < 820 1 730 0.18 0.0556 1700 20 
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Capes 
Material e ρ λ RT Cp μ 

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] 10 37.5 0.034 2.9412 1000 100 
  

Abreviatures utilitzades 
e Gruix (cm) RT Resistència tèrmica (m²·K/W) 

ρ Densitat (kg/m³) Cp Calor específic (J/(kg·K)) 

λ Conductivitat tèrmica (W/(m·K)) μ Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua () 
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1.- RESULTATS DEL CÀLCUL DE DEMANDA ENERGÈTICA.  
1.1.- Percentatge d'estalvi de la demanda energètica respecte a l'edifici de 
referència. 

%AD = 100 · (DG,ref - DG,obj) / DG,ref = 100 · (82.9 - 43.0) / 82.9 = 48.1 % ≥ %AD,exigit = 25.0 % 
  

on: 

%AD: Percentatge d'estalvi de la demanda energètica conjunta de calefacció i refrigeració respecte a l'edifici de referència. 
%AD,exigit: Percentatge d'estalvi mínim de la demanda energètica conjunta de calefacció i refrigeració respecte a l'edifici de referència per a 

edificis d'altres usos en zona climàtica d'estiu 2 i Baixa càrrega de les fonts internes de l'edifici, (taula 2.2, CTE DB HE 1), 25.0 
%. 

DG,obj: Demanda energètica conjunta de calefacció i refrigeració de l'edifici objecte, calculada com a suma ponderada de les demandes 
de calefacció i refrigeració, segons DG = DC + 0.7 · DR, en territori peninsular, kWh/(m²·any). 

DG,ref: Demanda energètica conjunta de calefacció i refrigeració de l'edifici de referència, calculada en les mateixes condicions de càlcul 
que l'edifici objecte, obtingut conforme a les regles establertes en l'Apèndix D de CTE DB HE 1 i el document 'Condiciones de 
aceptación de programas alternativos a LIDER/CALENER'.  

  
 
1.2.- Resum del càlcul de la demanda energètica. 
La següent taula és un resum dels resultats obtinguts en el càlcul de la demanda energètica de calefacció i 
refrigeració de cada zona habitable, al costat de la demanda total de l'edifici. 

Zones habitables Su 
(m²) 

Horari d'ús, 
Càrrega interna 

CFI 
(W/m²) 

DG,obj DG,ref 
%AD (kWh 

/any) 
(kWh/ 

(m²·a)) 
(kWh 
/any) 

(kWh/ 
(m²·a)) 

Zona habitable condicionada ús general 1275.25 8 h, Mitja 4.4 75017.7 58.8 158480.1 124.3 52.7 
Zona condicionada dipòsits llibres 947.75 8 h, Baixa 2.4 24788.7 26.2 47294.0 49.9 47.6 
Zona habitable no condicionada 64.40 8 h, Baixa 2.4 - - - -   
Zona de pas climatitzada 484.48 8 h, Baixa 2.4 19504.9 40.3 24060.1 49.7 18.9 
  2771.89   3.3 119311.4 43.0 229834.2 82.9 48.1  
on: 

Su: Superfície útil de la zona habitable, m². 
CFI: Densitat de les fonts internes. Suposa la mitjana horària de la càrrega tèrmica total deguda a les fonts internes, repercutida sobre 

la superfície útil, calculada a partir de les càrregues nominals en cada hora per a cada càrrega (càrrega sensible deguda a 
l'ocupació, càrrega deguda a il·luminació i càrrega deguda a equips) al llarg d'una setmana tipus. 
La densitat de les fonts internes de l'edifici s'obté fent la mitjana de les densitats de cadascuna de les zones ponderades per la 
fracció de la superfície útil que representa cada espai en relació a la superfície útil total de l'edifici. W/m². 

%AD: Percentatge d'estalvi de la demanda energètica conjunta de calefacció i refrigeració respecte a l'edifici de referència. 
DG,obj: Demanda energètica conjunta de calefacció i refrigeració de l'edifici objecte, calculada com a suma ponderada de les demandes de 

calefacció i refrigeració, segons DG = DC + 0.7 · DR, en territori peninsular, kWh/(m²·any). 
DG,ref: Demanda energètica conjunta de calefacció i refrigeració de l'edifici de referència, calculada en les mateixes condicions de càlcul 

que l'edifici objecte, obtingut conforme a les regles establertes en l'Apèndix D de CTE DB HE 1 i el document 'Condiciones de 
aceptación de programas alternativos a LIDER/CALENER'.  

  

Conforme a la densitat obtinguda de les fonts internes de l'edifici (CFI,edif = 3.3 W/m²), la càrrega de les 
fonts internes de l'edifici es considera Baixa, per la qual cosa el percentatge d'estalvi mínim de la demanda 
energètica conjunta respecte a l'edifici de referència és 25.0%, conforme a la taula 2.2 de CTE DB HE 1. 
 
1.3.- Resultats mensuals.  
1.3.1.- Balanç energètic anual de l'edifici. 
La següent gràfica de barres mostra el balanç energètic de l'edifici mes a mes, comptabilitzant l'energia 
perduda o guanyada per transmissió tèrmica a l'exterior a través d'elements pesats i lleugers (Qtr,op i Qtr,w, 
respectivament), l'energia involucrada en l'acoblament tèrmic entre zones (Qtr,ac), l'energia intercanviada 
per ventilació (Qve), el guany intern sensible net (Qint,s), el guany solar net (Qsol), la calor cedida o 
emmagatzemada en la massa tèrmica de l'edifici (Qedif), i l'aportació necessària de calefacció (QH) i 
refrigeració (QC). 

Han estat realitzades dues simulacions de demanda energètica, corresponents a l'edifici objecte de projecte 
i a l'edifici de referència generat prenent com a base aquest, conforme a les regles establertes per a la 
definició de l'edifici de referència (Apèndix D de CTE DB HE 1 i document 'Condicions d'acceptació de 
procediments alternatius a LIDER i CALENER'). A fi de comparar visualment el comportament d'ambdues 
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modelitzacions, la gràfica mostra també els resultats de l'edifici de referència, mitjançant barres més 
estretes i de color més fosc, situades a la dreta dels valors corresponents a l'edifici objecte. 

 

 QH 

 QC 

 Qedif 

 Qint,s 

 Qsol 

 Qtr,op 

 Qtr,w 

 Qtr,ac 

 Qve 
 

 
En la següent taula es mostren els valors numèrics corresponents a la gràfica anterior del balanç energètic 
de l'edifici complet, com a sumatori de les energies involucrades al balanç energètic de cadascuna de les 
zones tèrmiques que conformen el model de càlcul de l'edifici. 

El criteri de signes adoptat consisteix a emprar valors positius per a energies aportades a la zona de càlcul, 
i negatius per a l'energia extreta. 

  Gen 
(kWh) 

Feb 
(kWh) 

Mar 
(kWh) 

Abr 
(kWh) 

Mai 
(kWh) 

Jun 
(kWh) 

Jul 
(kWh) 

Ag 
(kWh) 

Set 
(kWh) 

Oct 
(kWh) 

Nov 
(kWh) 

Des 
(kWh) 

Any 

  (kWh 
/any) 

(kWh/ 
(m²·a)) 

Balanç energètic anual de l'edifici. 

Qtr,op 
0.6 4.3 38.0 79.0 522.8 708.7 1346.4 1120.2 496.9 258.6 21.6 1.5 

-104175.5 -37.6 
-14558.7 -12032.9 -11735.8 -9610.1 -7108.3 -5500.8 -4561.9 -4946.5 -5760.0 -7169.1 -11564.4 -14225.7 

Qtr,w 
0.1 0.5 6.3 16.2 126.2 171.3 342.8 284.1 123.0 58.4 4.0 0.2 

-28016.7 -10.1 
-3942.5 -3251.8 -3167.6 -2601.7 -1914.1 -1439.9 -1176.4 -1275.8 -1490.9 -1932.3 -3112.2 -3844.6 

Qtr,ac 
5643.3 4538.2 4259.3 3025.9 2448.2 1384.5 974.7 943.2 1167.3 2283.1 4059.1 5354.6 

  
-5643.3 -4538.2 -4259.3 -3025.9 -2448.2 -1384.5 -974.7 -943.2 -1167.3 -2283.1 -4059.1 -5354.6 

Qve 
0.4 3.5 35.0 48.1 236.3 342.3 674.4 537.0 249.6 122.3 14.6 1.6 

-85318.7 -30.8 
-11900.4 -9583.6 -9466.9 -7761.1 -6121.2 -4202.2 -3331.9 -3921.6 -4421.6 -6040.9 -9329.5 -11502.8 

Qint,s 
7017.4 6237.7 7017.4 6497.6 7017.4 6757.5 6757.5 7017.4 6497.6 7017.4 6757.5 6757.5 

81157.8 29.3 
-16.5 -14.7 -16.5 -15.3 -16.5 -15.9 -15.9 -16.5 -15.3 -16.5 -15.9 -15.9 

Qsol 
1137.4 1629.0 2348.6 2759.8 3191.9 3448.9 3694.0 3465.6 2643.9 2091.3 1317.4 973.6 

28589.9 10.3 
-5.1 -6.9 -9.3 -10.5 -11.7 -12.4 -13.3 -13.0 -10.3 -8.8 -5.8 -4.4 

Qedif -641.2 -312.9 -401.4 758.2 -2085.5 -732.0 -981.7 221.4 2576.7 274.9 956.9 366.4   

QH 22908.5 17327.9 15352.2 9839.9 6162.7 948.5 -- -- 223.3 5344.9 14955.8 21492.6 114556.3 41.3 
QC -- -- -- -- -- -473.9 -2734.0 -2472.4 -1112.8 -- -- -- -6793.1 -2.5 

QHC 22908.5 17327.9 15352.2 9839.9 6162.7 1422.4 2734.0 2472.4 1336.0 5344.9 14955.8 21492.6 121349.3 43.8  
on: 

Qtr,op: Transferència de calor corresponent a la transmissió tèrmica a través d'elements pesats en contacte amb l'exterior, kWh/(m²·any). 
Qtr,w: Transferència de calor corresponent a la transmissió tèrmica a través d'elements lleugers en contacte amb l'exterior, 

kWh/(m²·any). 
Qtr,ac: Transferència de calor corresponent a la transmissió tèrmica deguda a l'acoblament tèrmic entre zones, kWh/(m²·any). 
Qve: Transferència de calor corresponent a la transmissió tèrmica per ventilació, kWh/(m²·any). 
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Qint,s: Transferència de calor corresponent al guany de calor intern sensible, kWh/(m²·any). 
Qsol: Transferència de calor corresponent al guany de calor solar, kWh/(m²·any). 
Qedif: Transferència de calor corresponent a l'emmagatzematge o cessió de calor per part de la massa tèrmica de l'edifici, kWh/(m²·any). 
QH: Energia aportada de calefacció, kWh/(m²·any). 
QC: Energia aportada de refrigeració, kWh/(m²·any). 
QHC: Energia aportada de calefacció i refrigeració, kWh/(m²·any).  
  
 
1.3.2.- Demanda energètica mensual de calefacció i refrigeració. 
Atenent únicament a la demanda energètica a cobrir pels sistemes de calefacció i refrigeració, les 
necessitats energètiques i de potència útil instantània al llarg de la simulació anual es mostren en els 
següents gràfics: 

Energia (kWh/mes) 

 

Potència (kW) 

  
  

A continuació, en els gràfics següents, es mostren les potències útils instantànies per superfície 
condicionada d'aportació de calefacció i refrigeració per a cadascun dels dies de la simulació en els que es 
necessita aportació energètica per mantenir les condicions interiors imposades, mostrant cadascun 
d'aquests dies de forma sobreposada en una gràfica diària en horari legal, al costat d'una corba típica 
obtinguda mitjançant la ponderació de l'energia aportada per dia actiu, per a cada dia de càlcul: 

Demanda diària superposada de calefacció (W/m²) 

 

Demanda diària sobreposada de refrigeració (W/m²) 

  
  

La informació gràfica anterior es resumeix en la següent taula de resultats estadístics de l'aportació 
energètica de calefacció i refrigeració: 
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  Nº activ. Nº dies actius 
(d) 

Nº hores actives 
(h) 

Nº hores per activ. 
(h) 

Potència típica 
(W/m²) 

Demanda típica per dia actiu 
(kWh/m²) 

Calefacció 221 220 1628 7 25.39 0.1879 
Refrigeració 57 56 382 6 6.42 0.0438  
  
 
1.3.3.- Evolució de la temperatura. 
L'evolució de la temperatura interior a les zones modelitzades de l'edifici objecte de projecte es mostra en 
les següents gràfiques, que mostren l'evolució de les temperatures mínimes, màximes i mitjanes de cada 
dia, juntament amb la temperatura mitjana diària, a cada zona: 

Zona habitable condicionada ús general 

 
  

Zona condicionada dipòsits llibres 

 
  

Zona habitable no condicionada 
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Zona no habitable 

 
  

Zona de pas climatitzada 

 
  
 
1.3.4.- Resultats numèrics del balanç energètic per zona i mes. 
En la següent taula es mostren els resultats de transferència total de calor per transmissió i ventilació, 
calor interna total i guanys solars, i energia necessària per a calefacció i refrigeració, de cadascuna de les 
zones de càlcul de l'edifici. 

El criteri de signes adoptat consisteix a emprar valors positius per a energies aportades a la zona de càlcul, 
i negatius per a l'energia extreta. 

Els guanys solars i interns mostren els valors de guany energètic brut mensual, junt a la pèrdua directa 
deguda a la calor que escapa de la zona de càlcul a través dels elements lleugers, conforme al mètode de 
càlcul utilitzat. 

Es mostra també la calor neta mensual emmagatzemada o cedida per la massa tèrmica de cada zona de 
càlcul, de balanç anual nul. 

  Gen 
(kWh) 

Feb 
(kWh) 

Mar 
(kWh) 

Abr 
(kWh) 

Mai 
(kWh) 

Jun 
(kWh) 

Jul 
(kWh) 

Ag 
(kWh) 

Set 
(kWh) 

Oct 
(kWh) 

Nov 
(kWh) 

Des 
(kWh) 

Any 

  (kWh 
/any) 

(kWh/ 
(m²·a)) 

Zona habitable condicionada ús general (Af = 1275.25 m²; V = 4084.04 m³; Atot = 5330.40 m²; Cm = 558215.062 kJ/K; Am = 
3806.56 m²) 

Qtr,op 
-- -- 2.2 13.6 142.1 196.3 402.2 330.7 140.4 60.1 2.5 -- 

-34211.0 -26.8 
-4820.1 -3975.8 -3865.8 -3164.3 -2325.4 -1736.6 -1415.4 -1535.7 -1804.9 -2355.9 -3801.0 -4700.3 

Qtr,w 
-- -- 1.3 8.5 88.5 121.6 255.2 209.8 88.3 37.4 1.7 -- 

-22165.0 -17.4 
-3143.2 -2588.6 -2513.4 -2049.3 -1503.7 -1110.2 -898.2 -973.4 -1146.0 -1520.1 -2469.4 -3061.6 

Qtr,ac 
0.4 0.2 0.2 0.2 57.1 102.3 145.2 123.7 113.3 2.3 0.2 0.4 

-15626.4 -12.3 
-2603.5 -2105.5 -1972.9 -1404.7 -1056.4 -524.3 -292.3 -295.2 -403.0 -1108.4 -1918.3 -2487.4 

Qve 
-- -- 0.0 0.3 43.4 87.8 259.8 185.2 79.2 10.2 0.1 -- 

-57361.8 -45.0 
-8127.6 -6478.9 -6377.2 -5132.1 -4115.3 -2602.3 -1977.9 -2403.6 -2711.2 -4023.2 -6273.9 -7804.6 

Qint,s 
4269.5 3795.2 4269.5 3953.3 4269.5 4111.4 4111.4 4269.5 3953.3 4269.5 4111.4 4111.4 

49317.6 38.7 
-15.3 -13.6 -15.3 -14.2 -15.3 -14.8 -14.8 -15.3 -14.2 -15.3 -14.8 -14.8 

Qsol 536.4 710.9 933.4 1009.5 1094.2 1156.4 1257.7 1259.0 1030.2 910.1 621.5 466.5 10907.0 8.6 
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  Gen 
(kWh) 

Feb 
(kWh) 

Mar 
(kWh) 

Abr 
(kWh) 

Mai 
(kWh) 

Jun 
(kWh) 

Jul 
(kWh) 

Ag 
(kWh) 

Set 
(kWh) 

Oct 
(kWh) 

Nov 
(kWh) 

Des 
(kWh) 

Any 

  (kWh 
/any) 

(kWh/ 
(m²·a)) 

-3.8 -5.1 -6.7 -7.2 -7.9 -8.3 -9.0 -9.0 -7.4 -6.5 -4.5 -3.3 
Qedif -246.7 -90.2 -129.0 279.8 -740.1 -292.2 -372.4 70.3 1005.6 54.6 308.3 151.9   

QH 14154.0 10751.5 9673.8 6506.5 4069.1 765.5 -- -- 213.7 3685.2 9436.1 13341.8 72597.4 56.9 
QC -- -- -- -- -- -252.9 -1451.5 -1216.0 -537.3 -- -- -- -3457.7 -2.7 

QHC 14154.0 10751.5 9673.8 6506.5 4069.1 1018.4 1451.5 1216.0 751.1 3685.2 9436.1 13341.8 76055.0 59.6 
    

    
Zona condicionada dipòsits llibres (Af = 947.75 m²; V = 2585.55 m³; Atot = 3059.79 m²; Cm = 301519.774 kJ/K; Am = 1891.87 m²) 

Qtr,op 
-- -- 3.0 14.2 125.9 175.6 346.5 284.6 121.3 57.9 3.0 -- 

-28547.6 -30.1 
-4021.4 -3309.1 -3212.3 -2617.8 -1935.1 -1474.9 -1213.3 -1310.0 -1557.8 -1941.4 -3162.6 -3923.9 

Qtr,w 
-- -- 0.0 0.1 0.5 0.8 1.5 1.2 0.5 0.3 0.0 -- 

-127.6 -0.1 
-18.0 -14.8 -14.4 -11.7 -8.7 -6.5 -5.4 -5.8 -6.9 -8.7 -14.1 -17.6 

Qtr,ac 
141.7 130.5 133.4 115.2 93.6 60.5 76.4 70.2 40.0 111.3 128.0 133.9 

-9245.3 -9.8 
-1676.2 -1331.1 -1233.9 -850.5 -698.8 -397.6 -272.8 -259.0 -387.6 -614.5 -1172.2 -1585.7 

Qve 
-- -- -- 0.2 7.5 14.4 33.7 23.7 10.4 2.2 -- -- 

-7473.9 -7.9 
-1037.7 -827.5 -815.0 -655.6 -542.0 -359.5 -280.2 -339.0 -388.5 -521.1 -802.6 -997.1 

Qint,s 
1740.1 1546.7 1740.1 1611.2 1740.1 1675.6 1675.6 1740.1 1611.2 1740.1 1675.6 1675.6 

20171.3 21.3 
-0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 

Qsol 
100.3 180.2 291.0 367.4 459.9 504.1 562.1 500.4 354.1 243.0 125.4 87.0 

3774.6 4.0 
-0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 

Qedif -129.3 -55.3 -70.7 146.6 -428.4 -159.3 -173.7 36.6 544.2 40.3 167.2 81.9   

QH 4900.7 3680.4 3178.8 1881.1 1185.7 95.7 -- -- 1.9 890.7 3052.4 4546.0 23413.4 24.7 
QC -- -- -- -- -- -128.8 -750.3 -742.9 -342.8 -- -- -- -1964.8 -2.1 

QHC 4900.7 3680.4 3178.8 1881.1 1185.7 224.5 750.3 742.9 344.7 890.7 3052.4 4546.0 25378.2 26.8 
    

    
Zona habitable no condicionada (Af = 64.40 m²; V = 212.21 m³; Atot = 452.76 m²; Cm = 47159.617 kJ/K; Am = 342.66 m²) 

Qtr,op 
-- -- 0.8 1.5 10.0 13.5 23.2 18.9 7.9 5.0 0.5 -- 

-1765.6 -27.4 
-240.0 -199.2 -196.0 -162.0 -118.7 -97.7 -82.3 -90.2 -105.6 -123.1 -195.4 -236.7 

Qtr,ac 
410.5 321.5 283.4 170.4 156.0 54.1 31.2 21.2 11.9 104.1 254.7 370.6 

218.0 3.4 
-255.5 -208.2 -204.7 -161.9 -123.0 -98.6 -100.4 -115.4 -130.8 -127.0 -197.1 -248.9 

Qve 
-- -- 0.0 0.0 0.2 0.5 0.6 0.4 0.2 0.1 0.0 -- 

-136.7 -2.1 
-16.5 -13.4 -13.8 -12.2 -10.3 -7.9 -6.8 -8.3 -9.0 -10.4 -13.8 -16.2 

Qint,s 118.2 105.1 118.2 109.5 118.2 113.9 113.9 118.2 109.5 118.2 113.9 113.9 1370.6 21.3 
Qsol 3.0 9.0 27.4 33.1 42.6 46.7 52.6 46.0 31.7 15.8 3.6 2.2 313.7 4.9 
Qedif -19.6 -14.7 -15.3 21.5 -75.1 -24.5 -32.0 9.2 84.3 17.4 33.7 15.2   

    

    
Zona no habitable (Af = 549.76 m²; V = 1709.25 m³; Atot = 3172.65 m²; Cm = 291223.049 kJ/K; Am = 2252.70 m²) 

Qtr,op 
0.6 4.3 29.3 37.8 137.3 175.4 272.1 235.6 116.0 82.8 12.2 1.5 

-13469.1 -24.5 
-1819.0 -1523.4 -1515.3 -1275.9 -941.1 -820.4 -718.0 -785.0 -877.0 -977.9 -1517.4 -1803.3 

Qtr,w 
0.1 0.5 4.6 6.3 24.2 31.1 49.1 42.4 20.7 14.4 1.9 0.2 

-2468.4 -4.5 
-327.6 -273.9 -274.2 -239.6 -176.7 -152.6 -133.0 -145.3 -162.8 -181.8 -272.0 -324.3 

Qtr,ac 
4634.9 3728.6 3531.2 2541.7 2034.7 1125.4 690.5 698.0 938.3 1879.5 3323.0 4391.7 

29482.6 53.6 
-- -- -- -- -0.1 -0.2 -27.3 -7.4 -0.0 -- -- -- 

Qve 
0.4 3.5 35.0 47.5 183.2 236.2 372.4 321.8 157.1 109.0 14.4 1.6 

-18721.2 -34.1 
-2485.0 -2077.4 -2079.8 -1816.9 -1340.1 -1157.2 -1008.8 -1102.0 -1234.8 -1378.9 -2062.6 -2459.9 

Qsol 
148.0 251.8 400.6 501.3 636.1 719.3 778.5 666.5 462.7 318.4 181.0 122.1 

5176.0 9.4 
-0.3 -0.5 -0.8 -1.0 -1.3 -1.4 -1.6 -1.3 -0.9 -0.6 -0.4 -0.2 

Qedif -152.2 -113.4 -130.6 198.9 -556.2 -155.7 -274.0 76.7 580.6 135.2 319.9 70.7   
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  Gen 
(kWh) 

Feb 
(kWh) 

Mar 
(kWh) 

Abr 
(kWh) 

Mai 
(kWh) 

Jun 
(kWh) 

Jul 
(kWh) 

Ag 
(kWh) 

Set 
(kWh) 

Oct 
(kWh) 

Nov 
(kWh) 

Des 
(kWh) 

Any 

  (kWh 
/any) 

(kWh/ 
(m²·a)) 

Zona de pas climatitzada (Af = 484.48 m²; V = 1545.28 m³; Atot = 2230.11 m²; Cm = 189512.642 kJ/K; Am = 1506.83 m²) 

Qtr,op 
-- -- 2.7 12.0 107.4 147.9 302.4 250.4 111.2 52.8 3.4 -- 

-26182.2 -54.0 
-3658.2 -3025.4 -2946.4 -2390.1 -1788.0 -1371.2 -1132.9 -1225.6 -1414.6 -1770.8 -2887.9 -3561.4 

Qtr,w 
-- -- 0.3 1.4 13.0 17.8 37.0 30.6 13.5 6.3 0.4 -- 

-3255.7 -6.7 
-453.6 -374.4 -365.5 -301.1 -225.1 -170.6 -139.8 -151.3 -175.2 -221.8 -356.7 -441.1 

Qtr,ac 
455.9 357.4 311.2 198.4 106.7 42.1 31.3 30.1 63.8 185.9 353.3 458.0 

-4828.9 -10.0 
-1108.1 -893.5 -847.8 -608.9 -569.9 -363.8 -281.8 -266.2 -246.0 -433.2 -771.4 -1032.6 

Qve 
-- -- 0.0 0.1 2.0 3.4 7.9 5.9 2.7 0.7 0.1 -- 

-1625.0 -3.4 
-233.6 -186.3 -180.9 -144.4 -113.4 -75.3 -58.2 -68.7 -78.2 -107.3 -176.6 -225.0 

Qint,s 
889.5 790.7 889.5 823.6 889.5 856.6 856.6 889.5 823.6 889.5 856.6 856.6 

10298.3 21.3 
-1.2 -1.0 -1.2 -1.1 -1.2 -1.1 -1.1 -1.2 -1.1 -1.2 -1.1 -1.1 

Qsol 
349.7 477.1 696.2 848.5 959.1 1022.3 1043.1 993.8 765.2 604.1 385.8 295.9 

8418.7 17.4 
-0.9 -1.2 -1.8 -2.2 -2.5 -2.7 -2.7 -2.6 -2.0 -1.6 -1.0 -0.8 

Qedif -93.4 -39.3 -55.9 111.3 -285.6 -100.4 -129.5 28.6 362.1 27.4 127.8 46.8   

QH 3853.8 2896.0 2499.6 1452.3 907.9 87.3 -- -- 7.6 769.0 2467.3 3604.8 18545.5 38.3 
QC -- -- -- -- -- -92.2 -532.2 -513.5 -232.7 -- -- -- -1370.6 -2.8 

QHC 3853.8 2896.0 2499.6 1452.3 907.9 179.5 532.2 513.5 240.3 769.0 2467.3 3604.8 19916.1 41.1  
on: 

Af: Superfície útil de la zona tèrmica, m². 
V: Volum interior net de la zona tèrmica, m³. 
Atot: Àrea de totes les superfícies que revesteixen la zona tèrmica, m². 
Cm: Capacitat calorífica interna de la zona tèrmica calculada conforme a la Norma ISO 13786:2007 (mètode detallat), kJ/K. 
Am: Superfície efectiva de massa de la zona tèrmica, conforme a la Norma ISO 13790:2011, m². 
Qtr,op: Transferència de calor corresponent a la transmissió tèrmica a través d'elements pesats en contacte amb l'exterior, kWh/(m²·any). 
Qtr,w: Transferència de calor corresponent a la transmissió tèrmica a través d'elements lleugers en contacte amb l'exterior, 

kWh/(m²·any). 
Qtr,ac: Transferència de calor corresponent a la transmissió tèrmica deguda a l'acoblament tèrmic entre zones, kWh/(m²·any). 
Qve: Transferència de calor corresponent a la transmissió tèrmica per ventilació, kWh/(m²·any). 
Qint,s: Transferència de calor corresponent al guany de calor intern sensible, kWh/(m²·any). 
Qsol: Transferència de calor corresponent al guany de calor solar, kWh/(m²·any). 
Qedif: Transferència de calor corresponent a l'emmagatzematge o cessió de calor per part de la massa tèrmica de la zona, kWh/(m²·any). 
QH: Energia aportada de calefacció, kWh/(m²·any). 
QC: Energia aportada de refrigeració, kWh/(m²·any). 
QHC: Energia aportada de calefacció i refrigeració, kWh/(m²·any).  
  
 

2.- MODEL DE CÀLCUL DE L'EDIFICI.  
2.1.- Zonificació climàtica 
L'edifici objecto del projecte se situa en el municipi de Igualada (província de Barcelona), amb una 
altura sobre el nivell del mar de 313 m. Li correspon, conforme a l'Apèndix B de CTE DB HE 1, la zona 
climàtica D2. La pertinença a aquesta zona climàtica defineix les sol·licitacions exteriors per al càlcul de 
demanda energètica, mitjançant la determinació del clima de referència associat, publicat en format 
informàtic (fitxer MET) per la Direcció General d'Arquitectura, Habitatge i Sòl, del Ministeri de Foment. 
 
2.2.- Zonificació de l'edifici, perfil d'ús i nivell de condicionament.  
2.2.1.- Agrupacions de recintes. 
Es mostra a continuació la caracterització dels espais que componen cadascuna de les zones de càlcul de 
l'edifici. Per a cada espai, es mostren la seva superfície i volum, amb les seves condicions operacionals 
conforme als perfils d'ús de l'Apèndix C de CTE DB HE 1, el seu condicionament tèrmic, i les seves 
sol·licitacions interiors degudes a aportacions d'energia d'ocupants, equips i il·luminació. 

  S 
(m²) 

V 
(m³) bve renh 

(1/h) 
ΣQocup,s 

(kWh 
/any) 

ΣQequip 
(kWh 
/any) 

ΣQil·l 
(kWh 
/any) 

Tª 
calef. 
mitja 
(°C) 

Tª 
refrig. 
mitja 
(°C) 

 

Zona habitable condicionada ús general (Zona habitable, Perfil: Mitja, 8 h) 
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  S 
(m²) 

V 
(m³) bve renh 

(1/h) 
ΣQocup,s 

(kWh 
/any) 

ΣQequip 
(kWh 
/any) 

ΣQil·l 
(kWh 
/any) 

Tª 
calef. 
mitja 
(°C) 

Tª 
refrig. 
mitja 
(°C) 

 

P0-2 SALA DE RECEPCIÓ 24.62 85.73 0.45 3.90 369.9 277.4 308.3 20.0 25.0  
P1-19 BANY DONES 6.34 23.59 0.45 3.90 95.3 71.5 79.4 20.0 25.0  
P1-17 BANY HOMES 7.09 26.39 0.45 3.90 106.6 79.9 88.8 20.0 25.0  
P1-1 SALA REUNIONS 24.03 89.39 0.45 3.90 361.1 270.8 300.9 20.0 25.0  
P1-2 DESPATX DIRECCIÓ 27.09 100.76 0.45 3.90 407.0 305.2 339.1 20.0 25.0  
P1-3 SALA DE CONSULTA 73.60 273.80 0.45 3.90 1105.8 829.4 921.5 20.0 25.0  
P1-6 OFFICE 22.60 84.05 0.45 3.90 339.5 254.6 282.9 20.0 25.0  
P1-4 C. GRUP DE TREBALL 18.30 68.07 0.45 3.90 275.0 206.2 229.1 20.0 25.0  
P1-7 VESTIBUL I GUIXETES 27.05 100.62 0.45 3.90 406.4 304.8 338.6 20.0 25.0  
P1-8 C. AUDIOVISUAL 7.42 27.61 0.45 3.90 111.5 83.6 92.9 20.0 25.0  
P1-18 SERVEIS C 6.95 25.86 0.45 3.90 104.4 78.3 87.0 20.0 25.0  
P1-5 CLASSIFICACIÓ I ORDENACIÓ 29.48 109.67 0.45 3.90 442.9 332.2 369.1 20.0 25.0  
P1-13 SALA POLIVALENT 82.57 307.14 0.45 3.90 1240.5 930.4 1033.8 20.0 25.0  
P2-1 AULA 51.77 178.50 0.45 3.90 777.8 583.3 648.1 20.0 25.0  
P2-2 AULA 41.68 143.72 0.45 3.90 626.3 469.7 521.9 20.0 25.0  
P2-3 AULA 36.37 125.39 0.45 3.90 546.4 409.8 455.3 20.0 25.0  
P2-16 AULA 04 44.33 152.85 0.45 3.90 666.0 499.5 555.0 20.0 25.0  
P2-17 AULA 05 40.65 140.17 0.45 3.90 610.8 458.1 509.0 20.0 25.0  
P2-18 AULA 06 41.25 142.22 0.45 3.90 619.7 464.8 516.4 20.0 25.0  
P2-19 AULA 07 42.55 146.70 0.45 3.90 639.3 479.4 532.7 20.0 25.0  
P2-20 AULA 08 16.49 56.87 0.45 3.90 247.8 185.8 206.5 20.0 25.0  
P2-11 BANY D. 7.27 22.43 0.45 3.90 109.3 82.0 91.1 20.0 25.0  
P2-10 BANY H. 7.00 21.58 0.45 3.90 105.1 78.8 87.6 20.0 25.0  
P2-12 BANY A. 3.89 12.17 0.45 3.90 58.4 43.8 48.7 20.0 25.0  
P2-4 ADMINISTRACIÓ 37.50 129.31 0.45 3.90 563.4 422.6 469.5 20.0 25.0  
P2-5 DIRECCIÓ 16.80 57.92 0.45 3.90 252.4 189.3 210.3 20.0 25.0  
P2-23 ESPAI POLIVALENT 49.50 170.69 0.45 3.90 743.7 557.8 619.8 20.0 25.0  
P3-1 AULA 51.77 138.12 0.45 3.90 777.8 583.4 648.2 20.0 25.0  
P3-13 AULA 44.33 118.27 0.45 3.90 666.0 499.5 555.0 20.0 25.0  
P3-14 AULA 40.65 108.47 0.45 3.90 610.8 458.1 509.0 20.0 25.0  
P3-15 AULA 41.25 110.05 0.45 3.90 619.7 464.8 516.4 20.0 25.0  
P3-16 AULA 42.55 113.52 0.45 3.90 639.3 479.4 532.7 20.0 25.0  
P3-16' AULA 16.49 44.01 0.45 3.90 247.8 185.8 206.5 20.0 25.0  
P3-8 BANY D. 7.28 16.77 0.45 3.90 109.3 82.0 91.1 20.0 25.0  
P3-7 BANY H. 7.00 16.13 0.45 3.90 105.1 78.8 87.6 20.0 25.0  
P3-9 BANY A. 3.90 9.17 0.45 3.90 58.6 43.9 48.8 20.0 25.0  
P3-17 DIRECCIÓ 16.80 44.82 0.45 3.90 252.4 189.3 210.3 20.0 25.0  
ESPAI POLIVALENT 49.50 116.43 0.45 3.90 743.7 557.8 619.8 20.0 25.0  
P3-2 AULA 42.63 113.74 0.45 3.90 640.5 480.4 533.8 20.0 25.0  
P3-3 AULA 37.14 99.07 0.45 3.90 557.9 418.5 464.9 20.0 25.0  
P3-4 ADMINISTRACIÓ 30.08 70.75 0.45 3.90 452.0 339.0 376.6 20.0 25.0  
P4-9 EXPOSICIÓ PERMANENT I SALA REUNIONS 
1/2 49.69 141.51 0.45 3.90 746.5 559.9 622.1 20.0 25.0  

  1275.25 4084.04 0.45 3.90/1.123* 19159.4 14369.6 15966.2 20.0 25.0  
    

    
Zona condicionada dipòsits llibres (Zona habitable, Perfil: Baixa, 8 h) 
P0-3 DIPOSIST SUPORTS ESPECIALS 29.32 102.09 0.45 0.80 146.8 110.1 367.1 20.0 25.0  
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  S 
(m²) 

V 
(m³) bve renh 

(1/h) 
ΣQocup,s 

(kWh 
/any) 

ΣQequip 
(kWh 
/any) 

ΣQil·l 
(kWh 
/any) 

Tª 
calef. 
mitja 
(°C) 

Tª 
refrig. 
mitja 
(°C) 

 

P0-5 DIPOSIT A 63.11 219.73 0.45 0.80 316.0 237.0 790.1 20.0 25.0  
P0-16 DIPOSIT B 117.92 410.59 0.45 0.80 590.5 442.9 1476.3 20.0 25.0  
P0-14 DIPOSIT C 150.82 525.17 0.45 0.80 755.3 566.5 1888.2 20.0 25.0  
p0-15 DIPÒSITS GRANS FORMATS 21.66 75.43 0.45 0.80 108.5 81.4 271.2 20.0 25.0  
P1-24 DIPOSIT D 150.82 570.41 0.45 0.80 755.3 566.5 1888.2 20.0 25.0  
P4-14 DIPÒSIT F 198.02 336.27 0.45 0.80 991.7 743.7 2479.2 20.0 25.0  
P4-6 DIPÒSIT E 216.10 345.87 0.45 0.80 1082.2 811.7 2705.5 20.0 25.0  
  947.75 2585.55 0.45 0.80/0.229* 4746.4 3559.8 11865.9 20.0 25.0  
    

    
Zona habitable no condicionada (Zona habitable, Perfil: Baixa, 8 h) 
BANY ADAPTAT 5.60 19.50 1.00 0.10 28.0 21.0 70.1 -- --  
DISTRIBUÏDOR 2 18.35 63.90 1.00 0.10 91.9 68.9 229.7 -- --  
P0-10 PASSADIS 13.56 47.23 1.00 0.10 67.9 50.9 169.8 -- --  
P0-11 DISTRIBUIDOR 13.66 47.54 1.00 0.10 68.4 51.3 171.0 -- --  
P1-12 BANY 2.91 11.00 1.00 0.10 14.6 10.9 36.4 -- --  
P4-13 BANY A. 5.22 11.65 1.00 0.10 26.1 19.6 65.3 -- --  
P4-12 GUARDAROBA 5.10 11.38 1.00 0.10 25.5 19.2 63.9 -- --  
  64.40 212.21 1.00 0.10/0.029* 322.5 241.9 806.3 0.0 0.0  
    

    
Zona no habitable (Zona no habitable) 
P0-13 ASCENSOR 2.87 11.06 1.00 0.80 -- -- -- 

Oscil·lació lliure 

 
P0_12 ASCENSORS 9.79 37.67 1.00 0.80 -- -- --  
SALA DESINFECCIÓ I DESINSECTACIÓ 8.87 30.86 1.00 0.80 -- -- --  
P0-19 MAGATZEM MATERIAL 15.25 53.09 1.00 0.80 -- -- --  
p0_18 sota escala 12.59 43.83 1.00 0.80 -- -- --  
E.T. 28.87 100.54 1.00 0.80 -- -- --  
MAGATZEM 01 2.95 10.28 1.00 0.80 -- -- --  
MAGATZEM 02 1.91 6.64 1.00 0.80 -- -- --  
SERVEIS 3.66 12.75 1.00 0.80 -- -- --  
MAGATZEM 8.82 30.69 1.00 0.80 -- -- --  
VESTÍBUL 6.73 23.44 1.00 0.80 -- -- --  
P1-16 PAS 3.29 12.46 1.00 0.80 -- -- --  
P1-21 DISTRIBUIDOR 12.69 47.98 1.00 0.80 -- -- --  
P1-11 NETEJA 3.15 11.93 1.00 0.80 -- -- --  
P1-22 ESCALES 2 35.96 136.01 1.00 0.80 -- -- --  
P1-9 ESCALA 01 23.59 89.21 1.00 0.80 -- -- --  
P1-25 ASCENSOR 3.29 13.67 1.00 0.80 -- -- --  
P1-15 ASCENSORS 9.79 40.61 1.00 0.80 -- -- --  
P1-20 MAGATZEM 6.39 24.16 1.00 0.80 -- -- --  
P1-23 ET 28.87 109.20 1.00 0.80 -- -- --  
P2 ASCENSORS 9.51 33.30 1.00 0.80 -- -- --  
P2-13 NETEJA 01 4.32 13.52 1.00 0.80 -- -- --  
P2 COSTAT CORREDOR 3.14 11.00 1.00 0.80 -- -- --  
P2-6 SALA INSTAL·LACIONS 9.65 30.22 1.00 0.80 -- -- --  
P2-21 ESCALA 30.93 96.87 1.00 0.80 -- -- --  
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  S 
(m²) 

V 
(m³) bve renh 

(1/h) 
ΣQocup,s 

(kWh 
/any) 

ΣQequip 
(kWh 
/any) 

ΣQil·l 
(kWh 
/any) 

Tª 
calef. 
mitja 
(°C) 

Tª 
refrig. 
mitja 
(°C) 

 

P2-14 CORREDOR 02 7.44 23.29 1.00 0.80 -- -- --  
P2 ESCALA POLIVALENT 20.64 64.63 1.00 0.80 -- -- --  
P3 ASCENSORS 9.51 25.88 1.00 0.80 -- -- --  
P3-12 NETEJA 01 4.32 10.15 1.00 0.80 -- -- --  
P3 COSTAT CORREDOR 3.14 8.55 1.00 0.80 -- -- --  
P3-18 SALA INSTAL·LACIONS 9.65 25.74 1.00 0.80 -- -- --  
P3-20 ESCALA INT. 30.93 72.74 1.00 0.80 -- -- --  
P3-10 CORREDOR 7.44 17.49 1.00 0.80 -- -- --  
P3 ESCALA POLIVALENT 20.64 48.54 1.00 0.80 -- -- --  
P4-10 V.I. 03 7.43 16.58 1.00 0.80 -- -- --  
P4-4 V.I. 01 8.37 18.67 1.00 0.80 -- -- --  
P4-7 V.I. 04 7.70 17.18 1.00 0.80 -- -- --  
P4-8 ESCALES 01 21.13 53.84 1.00 0.80 -- -- --  
P4-1 ESCALES INT. 28.08 77.56 1.00 0.80 -- -- --  
P4-3 ASCENSOR 2.86 8.29 1.00 0.80 -- -- --  
P4-11 ASCENSORS 8.44 21.95 1.00 0.80 -- -- --  
P4-2 INSTAL·LACIONS 26.03 60.16 1.00 0.80 -- -- --  
P4-5 V.ASCENSOR 5.54 12.34 1.00 0.80 -- -- --  
P4-15 V.I.02 13.00 29.02 1.00 0.80 -- -- --  
P5-1 SALA MAQUINES I ESCALA 20.62 65.65 1.00 0.80 -- -- --  
  549.76 1709.25 1.00 0.80 0.0 0.0 0.0      
    

    
Zona de pas climatitzada (Zona habitable, Perfil: Baixa, 8 h) 
P0-4 DISTRIBUIDOR 1 27.84 97.54 1.00 0.10 139.4 104.6 348.6 20.0 25.0  
ESCALA VESTIBUL 21.14 80.28 1.00 0.10 105.9 79.4 264.7 20.0 25.0  
ESCALES MOLL 14.33 54.44 1.00 0.10 71.8 53.8 179.5 20.0 25.0  
P0_1 MOLL DE DESCARREGA 46.66 162.47 1.00 0.10 233.7 175.3 584.2 20.0 25.0  
P0-20 VESTIBUL ENTRADA 66.64 228.90 1.00 0.10 333.7 250.3 834.3 20.0 25.0  
P1-14 VESTIBUL GENERAL 56.80 211.31 1.00 0.10 284.5 213.4 711.2 20.0 25.0  
P2-7 CORREDOR 33.88 106.12 1.00 0.10 169.7 127.3 424.2 20.0 25.0  
P2-15 CORREDOR 37.02 115.93 1.00 0.10 185.4 139.0 463.5 20.0 25.0  
P2-9 DISTRIBUÏDOR P. 33.86 104.47 1.00 0.10 169.6 127.2 423.9 20.0 25.0  
P2-8 TERRASSA 35.29 115.79 1.00 0.10 176.7 132.6 441.9 20.0 25.0  
P3-11 CORREDOR 37.02 87.06 1.00 0.10 185.4 139.0 463.5 20.0 25.0  
P3-6 DISTRIBUÏDOR P. 33.16 84.92 1.00 0.10 166.0 124.5 415.1 20.0 25.0  
CORREDOR 01 40.84 96.05 1.00 0.10 204.5 153.4 511.3 20.0 25.0  
  484.48 1545.28 1.00 0.10/0.038* 2426.3 1819.7 6065.7 20.0 25.0   
on: 

S: Superfície útil interior del recinte, m². 
V: Volum interior net del recinte, m³. 
bve: Factor d'ajust de la temperatura de subministrament de ventilació. En cas de disposar d'una unitat de recuperació de calor, el 

factor d'ajust de la temperatura de subministrament de ventilació per al cabal d'aire procedent de la unitat de recuperació és igual 
a bve = (1 - fve,frac·ηhru), on ηhru és el rendiment de la unitat de recuperació i fve,frac és la fracció del cabal d'aire total que circula a 
través del recuperador. 

renh: Nombre de renovacions per hora de l'aire del recinte. 
*: Valor mitjà del nombre de renovacions hora de l'aire de la zona habitable, incloent les infiltracions calculades. 
Qocup,s: Sumatori de la càrrega interna sensible deguda a l'ocupació del recinte al llarg de l'any, conforme al perfil anual assignat i a la 

seva superfície, kWh/any. 
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Qequip: Sumatori de la càrrega interna deguda als equips presents en el recinte al llarg de l'any, conforme al perfil anual assignat i a la 
seva superfície, kWh/any. 

Qil·l: Sumatori de la càrrega interna deguda a la il·luminació del recinte al llarg de l'any, conforme al perfil anual assignat i a la seva 
superfície, kWh/any. 

Tª 
calef. 
mitja: 

Valor mitjà en els intervals d'operació de la temperatura de consigna de calefacció, °C. 

Tª 
refrig. 
mitja: 

Valor mitjà en els intervals d'operació de la temperatura de consigna de refrigeració, °C. 

 
  
 
2.2.2.- Perfils d'ús utilitzats. 
Els perfils d'ús utilitzats en el càlcul de l'edifici, obtinguts de l'Apèndix C de CTE DB HE 1, són els següents: 

   
Distribució horària  

1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h  
Perfil: Mitja, 8 h (ús no residencial)  
Temp. Consigna Alta (°C) 
Laboral -- -- -- -- -- -- 25 25 25 25 25 25 25 25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
Dissabte -- -- -- -- -- -- 25 25 25 25 25 25 25 25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
Festiu -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
Temp. Consigna Baixa (°C) 
Laboral -- -- -- -- -- -- 20 20 20 20 20 20 20 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
Dissabte -- -- -- -- -- -- 20 20 20 20 20 20 20 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
Festiu -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
Ocupació sensible (W/m²) 
Laboral 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Dissabte 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Festiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Il·luminació (%) 
Laboral 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Dissabte 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Festiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Equips (W/m²) 
Laboral 0 0 0 0 0 0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Dissabte 0 0 0 0 0 0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Festiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Ventilació (%) 
Laboral 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Dissabte 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Festiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    

    
Perfil: Baixa, 8 h (ús no residencial)  
Temp. Consigna Alta (°C) 
Laboral -- -- -- -- -- -- 25 25 25 25 25 25 25 25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
Dissabte -- -- -- -- -- -- 25 25 25 25 25 25 25 25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
Festiu -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
Temp. Consigna Baixa (°C) 
Laboral -- -- -- -- -- -- 20 20 20 20 20 20 20 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
Dissabte -- -- -- -- -- -- 20 20 20 20 20 20 20 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
Festiu -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
Ocupació sensible (W/m²) 
Laboral 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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Distribució horària  

1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h  
Dissabte 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Festiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Il·luminació (%) 
Laboral 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Dissabte 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Festiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Equips (W/m²) 
Laboral 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Dissabte 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Festiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Ventilació (%) 
Laboral 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Dissabte 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Festiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
  
 
2.3.- Descripció geomètrica i constructiva del model de càlcul.  
2.3.1.- Composició constructiva. Elements constructius pesats. 
La transmissió de calor a l'exterior a través dels elements constructius pesats que formen l'envolupant 
tèrmica de les zones habitables de l'edifici (-21.2 kWh/(m²·any)) suposa el 50.6% de la transmissió 
tèrmica total a través d'aquesta envolupant (-41.9 kWh/(m²·any)). 

  Tipus S 
(m²) 

χ 
(kJ/ 

(m²·K)) 
U 

(W/ 
(m²·K)) 

∑Qtr 
(kWh 
/any) 

α I. 
(°) 

O. 
(°) Fsh,o 

∑Qsol 
(kWh 
/any) 

Zona habitable condicionada ús general 
Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  34.98 22.85 0.26 -573.7 0.4 V S(177.86) 1.00 117.1 

Envà d'una fulla, amb revestiment  153.10 104.98 1.37 -442.0 Cap a 'Zona de pas climatitzada' 
Envà d'una fulla, amb revestiment  98.73 104.98 1.37 -2826.8 Cap a 'Zona no habitable' 

Envà PYL 200/600(70+70) 2LM, estructura sense travar  16.79 27.17 0.19 -1.2 Cap a 'Zona condicionada dipòsits 
llibres' 

Envà PYL 78/600(48) LM (vidres??)  20.09 22.54 0.68 -28.8 Cap a 'Zona de pas climatitzada' 
Solera  24.62 243.62 0.21 -332.5           
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  24.17 49.12               

Envà d'una fulla, amb revestiment  27.66 105.07 1.37 -13.9 Cap a 'Zona condicionada dipòsits 
llibres' 

Envà d'una fulla, amb revestiment  25.93 105.07               
Envà d'una fulla, amb revestiment  27.92 105.07 1.37 -80.3 Cap a 'Zona de pas climatitzada' 
Envà d'una fulla, amb revestiment  65.02 71.00 2.01 -2731.2 Cap a 'Zona no habitable' 
Envà d'una fulla, amb revestiment  424.51 71.00               
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  155.72 118.62 0.58 -106.1 Cap a 'Zona condicionada dipòsits 

llibres' 
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  52.84 56.55 1.33 -216.9 Cap a 'Zona de pas climatitzada' 

Envà d'una fulla, amb revestiment  49.70 111.11 1.36 -1407.6 Cap a 'Zona no habitable' 
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  30.79 118.62 0.58 -123.2 Cap a 'Zona habitable no 

condicionada' 
Mitjanera de fulla de fàbrica, amb extradossat autoportant  129.43 39.66               
Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  48.60 22.85 0.26 -797.0 0.4 V S(177.86) 1.00 162.7 

Envà PYL 78/600(48) LM (vidres??)  205.97 22.54               
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  24.12 118.62 0.58 -292.8 Cap a 'Zona no habitable' 
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  Tipus S 
(m²) 

χ 
(kJ/ 

(m²·K)) 
U 

(W/ 
(m²·K)) 

∑Qtr 
(kWh 
/any) 

α I. 
(°) 

O. 
(°) Fsh,o 

∑Qsol 
(kWh 
/any) 

Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  61.39 118.62 0.58 -110.9 Cap a 'Zona de pas climatitzada' 

Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  187.72 56.55               
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  24.17 118.62               
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  28.82 117.87 0.25 -8.2 Cap a 'Zona condicionada dipòsits 

llibres' 
Envà d'una fulla, amb revestiment  47.17 111.05 1.37 -1345.7 Cap a 'Zona no habitable' 
Envà d'una fulla, amb revestiment  288.40 104.98               
Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  35.30 22.85 0.26 -578.9 0.4 V E(92.69) 1.00 84.2 

Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  16.41 22.85 0.26 -269.2 0.4 V S(177.86) 1.00 55.0 

Envà d'una fulla, amb revestiment  9.25 104.98 1.37 -815.0           

Envà d'una fulla, amb revestiment  14.02 104.98 1.37 -7.1 Cap a 'Zona condicionada dipòsits 
llibres' 

Envà d'una fulla, amb revestiment  25.93 111.05               

Envà d'una fulla, amb revestiment  8.91 71.00 2.01 -122.5 Cap a 'Zona habitable no 
condicionada' 

Envà PYL 78/600(48) LM (vidres??)  44.55 12.88 0.69 -64.3 Cap a 'Zona de pas climatitzada' 
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  8.91 50.00               
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  66.69 50.00 0.80 -163.7 Cap a 'Zona de pas climatitzada' 

Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  44.14 22.85 0.26 -723.9 0.4 V N(0.06) 1.00 19.0 

Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara  112.23 42.95 0.41 -973.4 Cap a 'Zona no habitable' 
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  12.30 198.24 1.33 -1051.6           
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  36.98 198.24 1.33 -1020.8 Cap a 'Zona no habitable' 

Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  411.48 180.15               
Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  49.33 22.85 0.26 -809.0 0.4 V N(0.06) 1.00 21.2 

Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  132.36 198.24 1.33 -205.0 Cap a 'Zona condicionada dipòsits 

llibres' 
Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  21.24 22.85 0.26 -348.3 0.4 V N(0.06) 1.00 9.1 

Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  46.51 22.85 0.26 -762.7 0.4 V S(177.86) 1.00 155.7 

Envà d'una fulla, amb revestiment  190.50 111.11               
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  187.72 198.24               
Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  45.37 22.85 0.26 -744.0 0.4 V S(177.86) 1.00 151.9 

Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  21.61 22.85 0.26 -354.4 0.4 V S(177.86) 1.00 72.4 

Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara  16.59 94.46 0.41 -143.9 Cap a 'Zona no habitable' 
Envà d'una fulla, amb revestiment  62.19 71.00 2.01 -263.4 Cap a 'Zona de pas climatitzada' 
Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara  5.67 96.45 0.47 -55.1 Cap a 'Zona no habitable' 
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  4.56 120.20 0.80 -75.3 Cap a 'Zona no habitable' 

Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  8.91 120.20               
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  14.27 48.84               

Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara  3.69 45.62 0.47 -35.8 Cap a 'Zona no habitable' 
Envà d'una fulla, amb revestiment  2.88 105.07 1.37 -82.3 Cap a 'Zona no habitable' 
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  3.88 54.12               
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  Tipus S 
(m²) 

χ 
(kJ/ 

(m²·K)) 
U 

(W/ 
(m²·K)) 

∑Qtr 
(kWh 
/any) 

α I. 
(°) 

O. 
(°) Fsh,o 

∑Qsol 
(kWh 
/any) 

Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  7.03 180.15 1.70 -36.9 Cap a 'Zona de pas climatitzada' 

Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  20.59 22.85 0.26 -337.7 0.4 V E(92.64) 1.00 49.1 

Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  38.50 22.85 0.26 -631.4 0.4 V E(92.93) 1.00 92.0 

Façana ventilada amb plaques de resines termoenduribles  47.73 121.25 0.62 -1903.1 0.4 V O(-87.03) 0.19 51.0 
Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara  10.07 42.95 0.41 -8.8 Cap a 'Zona de pas climatitzada' 
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  38.15 205.94 1.98 -4844.8           
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  10.49 198.24 1.33 -43.1 Cap a 'Zona de pas climatitzada' 

Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  411.48 206.82               
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  16.66 170.98 1.47 -506.6 Cap a 'Zona no habitable' 

Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  301.19 170.98 1.47 -513.9 Cap a 'Zona condicionada dipòsits 

llibres' 
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  14.27 118.84               
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  17.58 50.79 1.08 -392.2 Cap a 'Zona no habitable' 

Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  3.88 190.60               
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  49.51 50.79               

Envà d'una fulla, amb revestiment  31.83 61.69 2.04 -136.8 Cap a 'Zona de pas climatitzada' 
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  27.25 50.79 1.08 -34.1 Cap a 'Zona condicionada dipòsits 

llibres' 
Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  21.31 22.85 0.26 -349.4 0.4 V O(-87.29) 0.19 9.4 

Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  49.51 162.38               

          -16226.5 -14620.6* 1049.8 
    

    
Zona condicionada dipòsits llibres 
Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  20.75 22.85 0.26 -337.7 0.4 V S(177.86) 1.00 69.5 

Envà PYL 200/600(70+70) 2LM, estructura sense travar  3.79 27.17 0.19 -1.3 Cap a 'Zona de pas climatitzada' 

Envà PYL 200/600(70+70) 2LM, estructura sense travar  16.79 27.17 0.19 1.2 Des de 'Zona habitable 
condicionada ús general' 

Envà PYL 200/600(70+70) 2LM, estructura sense travar  41.13 27.17               
Envà PYL 200/600(70+70) 2LM, estructura sense travar  19.63 36.76 0.19 -6.5 Cap a 'Zona de pas climatitzada' 
Solera  382.83 243.62 0.21 -5130.4           
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  28.82 15.36 0.25 8.2 Des de 'Zona habitable 

condicionada ús general' 
Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  16.48 22.85 0.26 -268.2 0.4 V E(92.69) 1.00 39.3 

Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  69.63 22.85 0.26 -1133.2 0.4 V S(177.86) 1.00 233.1 

Envà d'una fulla, amb revestiment  100.20 104.98 1.37 -888.1 Cap a 'Zona habitable no 
condicionada' 

Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara  10.53 94.46 0.41 -7.6 Cap a 'Zona de pas climatitzada' 
Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara  17.02 42.95 0.41 -12.3 Cap a 'Zona de pas climatitzada' 
Envà d'una fulla, amb revestiment  7.31 61.69 2.04 -25.9 Cap a 'Zona de pas climatitzada' 
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  155.72 49.12 0.58 106.1 Des de 'Zona habitable 

condicionada ús general' 
Envà d'una fulla, amb revestiment  49.58 61.69 2.04 -2076.8 Cap a 'Zona no habitable' 
Envà d'una fulla, amb revestiment  8.46 104.98 1.37 -20.1 Cap a 'Zona de pas climatitzada' 
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  Tipus S 
(m²) 

χ 
(kJ/ 

(m²·K)) 
U 

(W/ 
(m²·K)) 

∑Qtr 
(kWh 
/any) 

α I. 
(°) 

O. 
(°) Fsh,o 

∑Qsol 
(kWh 
/any) 

Envà d'una fulla, amb revestiment  10.68 111.05 1.37 -94.3 Cap a 'Zona habitable no 
condicionada' 

Envà d'una fulla, amb revestiment  119.76 104.98 1.37 -3368.4 Cap a 'Zona no habitable' 
Envà d'una fulla, amb revestiment  16.06 111.05 1.37 -449.9 Cap a 'Zona no habitable' 
Envà d'una fulla, amb revestiment  163.92 104.98               
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  2.91 56.55 1.33 -22.0 Cap a 'Zona habitable no 

condicionada' 
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  24.38 56.55 1.33 -635.3 Cap a 'Zona no habitable' 

Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  25.23 49.12 0.58 -28.4 Cap a 'Zona de pas climatitzada' 

Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  212.72 22.85 0.26 -3461.5 0.4 V N(0.06) 1.00 91.5 

Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  39.53 22.85 0.26 -643.3 0.4 V E(92.64) 1.00 94.2 

Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  15.25 22.85 0.26 -248.2 0.4 V E(92.93) 1.00 36.4 

Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  3.95 22.85 0.26 -64.3 0.4 V N(1.48) 0.87 1.5 

Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  150.82 56.55               

Envà d'una fulla, amb revestiment  27.66 111.05 1.37 13.9 Des de 'Zona habitable 
condicionada ús general' 

Envà d'una fulla, amb revestiment  14.02 104.98 1.37 7.1 Des de 'Zona habitable 
condicionada ús general' 

Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  150.82 198.24               
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  132.36 56.55 1.33 205.0 Des de 'Zona habitable 

condicionada ús general' 
Mitjanera de fulla de fàbrica, amb extradossat autoportant  26.95 39.66               
Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  8.79 22.85 0.26 -143.1 0.4 V E(92.64) 0.99 20.8 

Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  2.34 22.85 0.26 -38.0 0.4 V S(-177.69) 0.17 1.3 

Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  16.81 22.85 0.26 -273.5 0.4 V S(179.99) 0.17 9.6 

Envà d'una fulla, amb revestiment  29.19 76.60 1.85 -1105.7 Cap a 'Zona no habitable' 
Envà d'una fulla, amb revestiment  11.81 99.82 1.88 -455.7 Cap a 'Zona no habitable' 

Envà d'una fulla, amb revestiment  9.32 99.82 1.88 -113.4 Cap a 'Zona habitable no 
condicionada' 

Envà d'una fulla, amb revestiment  3.20 105.89 1.28 -84.1 Cap a 'Zona no habitable' 
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  301.19 171.34 1.47 513.9 Des de 'Zona habitable 

condicionada ús general' 
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  67.13 162.38 1.08 -138.8 Cap a 'Zona de pas climatitzada' 

Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  27.25 162.38 1.08 34.1 Des de 'Zona habitable 

condicionada ús general' 
Pannell Sandwitch  124.29 25.91 0.28 -2205.3 0.6 18 N(-0.03) 0.94 658.6 
Pannell Sandwitch  82.53 25.91 0.28 -1464.4 0.6 19 S(179.97) 0.95 670.6 
Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  7.80 22.85 0.26 -126.9 0.4 V E(92.69) 1.00 18.6 

Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  16.09 22.85 0.26 -261.9 0.4 V N(-2.31) 0.70 4.9 

Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara  15.06 42.95 0.41 -128.3 Cap a 'Zona no habitable' 
Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara  7.91 96.45 0.47 -75.5 Cap a 'Zona no habitable' 
Pannell Sandwitch  139.46 25.91 0.28 -2474.4 0.6 18 S(179.85) 1.00 1194.0 
Pannell Sandwitch  86.33 25.91 0.28 -1531.6 0.6 19 N(-0.15) 0.97 462.3 

          -19806.0 -8848.8* 3606.3 
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  Tipus S 
(m²) 

χ 
(kJ/ 

(m²·K)) 
U 

(W/ 
(m²·K)) 

∑Qtr 
(kWh 
/any) 

α I. 
(°) 

O. 
(°) Fsh,o 

∑Qsol 
(kWh 
/any) 

Zona habitable no condicionada 

Envà d'una fulla, amb revestiment  10.68 105.07 1.37 94.3 Des de 'Zona condicionada dipòsits 
llibres' 

Envà d'una fulla, amb revestiment  19.34 105.07 1.37 124.9 Des de 'Zona de pas climatitzada' 
Envà d'una fulla, amb revestiment  6.30 22.23 1.69 -149.3 Cap a 'Zona no habitable' 
Solera  51.17 243.62 0.21 -613.0           
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  30.79 49.12 0.58 123.2 Des de 'Zona habitable 

condicionada ús general' 

Envà d'una fulla, amb revestiment  100.19 104.98 1.37 888.1 Des de 'Zona condicionada dipòsits 
llibres' 

Envà d'una fulla, amb revestiment  21.04 104.98               
Envà d'una fulla, amb revestiment  61.45 104.98 1.37 398.3 Des de 'Zona de pas climatitzada' 
Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara  7.97 94.46 0.41 15.7 Des de 'Zona de pas climatitzada' 
Envà d'una fulla, amb revestiment  8.00 31.25 1.69 -189.6 Cap a 'Zona no habitable' 
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  6.81 56.55 1.33 -126.0 Cap a 'Zona no habitable' 

Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  13.57 49.12 0.58 29.8 Des de 'Zona de pas climatitzada' 

Envà d'una fulla, amb revestiment  8.30 104.98 1.37 -160.0 Cap a 'Zona no habitable' 
Envà d'una fulla, amb revestiment  5.96 62.69 2.02 -169.6 Cap a 'Zona no habitable' 
Envà d'una fulla, amb revestiment  7.22 105.07 1.37 -138.6 Cap a 'Zona no habitable' 

Envà d'una fulla, amb revestiment  8.91 71.00 2.01 122.5 Des de 'Zona habitable 
condicionada ús general' 

Envà d'una fulla, amb revestiment  5.42 71.00 2.01 -153.2 Cap a 'Zona no habitable' 
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  2.91 198.24 1.33 22.0 Des de 'Zona condicionada dipòsits 

llibres' 
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  0.52 50.00 0.80 1.5 Des de 'Zona de pas climatitzada' 

Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  5.57 32.20 0.26 -81.0 0.4 V E(92.94) 1.00 13.3 

Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  1.70 32.20 0.26 -24.7 0.4 V N(0.94) 0.86 0.6 

Envà d'una fulla, amb revestiment  4.62 74.86               
Envà d'una fulla, amb revestiment  15.97 74.86 1.88 -422.0 Cap a 'Zona no habitable' 

Envà d'una fulla, amb revestiment  9.32 74.86 1.88 113.4 Des de 'Zona condicionada dipòsits 
llibres' 

Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  9.03 171.34 1.47 -183.9 Cap a 'Zona no habitable' 

Coberta plana transitable, amb enrajolat fix, 
impermeabilització mitjançant làmines asfàltiques i aillament 
entre biguetes i fals sostre (Forjat unidireccional amb 
aillament inferior i placa de cartró guix) 

 5.22 53.24 1.22 -369.7 0.6 H   0.91 153.2 

Envà d'una fulla, amb revestiment  4.62 99.82               
Coberta plana transitable, amb enrajolat fix, 
impermeabilització mitjançant làmines asfàltiques i aillament 
entre biguetes i fals sostre (Forjat unidireccional amb 
aillament inferior i placa de cartró guix) 

 5.10 53.24 1.22 -361.2 0.6 H   0.89 146.5 

          -1449.6 +241.6* 313.7 
    

    
Zona no habitable 

Envà d'una fulla, amb revestiment  49.58 61.69 2.04 2076.8 Des de 'Zona condicionada dipòsits 
llibres' 

Envà d'una fulla, amb revestiment  89.17 104.98 1.37 2295.8 Des de 'Zona de pas climatitzada' 
Solera  12.66 319.97 0.21 -114.9           
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  50.64 162.72               
Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  16.22 22.85 0.26 -178.8 0.4 V E(92.94) 1.00 38.8 
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  Tipus S 
(m²) 

χ 
(kJ/ 

(m²·K)) 
U 

(W/ 
(m²·K)) 

∑Qtr 
(kWh 
/any) 

α I. 
(°) 

O. 
(°) Fsh,o 

∑Qsol 
(kWh 
/any) 

Envà d'una fulla, amb revestiment  8.30 104.98 1.37 160.0 Des de 'Zona habitable no 
condicionada' 

Envà d'una fulla, amb revestiment  16.06 105.07 1.37 449.9 Des de 'Zona condicionada dipòsits 
llibres' 

Envà d'una fulla, amb revestiment  14.45 105.07 1.37 370.5 Des de 'Zona de pas climatitzada' 
Envà d'una fulla, amb revestiment  7.99 22.23               

Envà d'una fulla, amb revestiment  8.00 22.23 1.69 189.6 Des de 'Zona habitable no 
condicionada' 

Solera  89.64 243.62 0.21 -813.7           
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  24.11 49.12 0.58 292.8 Des de 'Zona habitable 

condicionada ús general' 
Mitjanera de fulla de fàbrica, amb extradossat autoportant  188.09 39.66               
Envà d'una fulla, amb revestiment  10.98 61.69 2.04 420.8 Des de 'Zona de pas climatitzada' 
Envà d'una fulla, amb revestiment  185.42 104.98               

Envà d'una fulla, amb revestiment  119.76 104.98 1.37 3368.4 Des de 'Zona condicionada dipòsits 
llibres' 

Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  6.71 54.04 0.38 -111.4           
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  97.77 56.55               
Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  3.25 22.85 0.26 -35.8 0.4 V N(0.06) 1.00 1.4 

Envà d'una fulla, amb revestiment  85.04 61.69               
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  12.59 54.04 0.72 -391.8           
Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  26.67 22.85 0.26 -294.0 0.4 V N(0.06) 1.00 11.5 

Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  6.13 22.85 0.26 -67.5 0.4 V S(177.86) 1.00 20.5 

Envà d'una fulla, amb revestiment  29.17 48.53               
Envà d'una fulla, amb revestiment  18.09 21.93 1.70 576.2 Des de 'Zona de pas climatitzada' 
Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  3.73 22.85 0.26 -41.1 0.4 V S(177.86) 1.00 12.5 

Envà d'una fulla, amb revestiment  98.72 104.98 1.37 2826.8 Des de 'Zona habitable 
condicionada ús general' 

Envà d'una fulla, amb revestiment  6.30 31.25 1.69 149.3 Des de 'Zona habitable no 
condicionada' 

Envà d'una fulla, amb revestiment  7.99 31.25               
Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  9.86 22.85 0.26 -108.7 0.4 V S(177.86) 1.00 33.0 

Envà d'una fulla, amb revestiment  49.70 111.11 1.36 1407.6 Des de 'Zona habitable 
condicionada ús general' 

Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  6.81 198.24 1.33 126.0 Des de 'Zona habitable no 

condicionada' 
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  14.91 56.55 1.33 350.3 Des de 'Zona de pas climatitzada' 

Envà d'una fulla, amb revestiment  8.32 61.69 0.43 -154.1           
Envà d'una fulla, amb revestiment  16.57 111.11               
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  97.77 198.24               
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  24.38 198.24 1.33 635.3 Des de 'Zona condicionada dipòsits 

llibres' 
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  36.98 56.55 1.33 1020.8 Des de 'Zona habitable 

condicionada ús general' 
Envà d'una fulla, amb revestiment  8.84 105.07               

Envà d'una fulla, amb revestiment  65.02 71.00 2.01 2731.2 Des de 'Zona habitable 
condicionada ús general' 

Envà d'una fulla, amb revestiment  5.42 71.00 2.01 153.2 Des de 'Zona habitable no 
condicionada' 

Envà d'una fulla, amb revestiment  29.68 71.00               
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  Tipus S 
(m²) 

χ 
(kJ/ 

(m²·K)) 
U 

(W/ 
(m²·K)) 

∑Qtr 
(kWh 
/any) 

α I. 
(°) 

O. 
(°) Fsh,o 

∑Qsol 
(kWh 
/any) 

Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  4.56 50.00 0.80 75.3 Des de 'Zona habitable 

condicionada ús general' 
Envà d'una fulla, amb revestiment  26.32 71.00 0.46 -525.9           

Envà d'una fulla, amb revestiment  7.22 111.05 1.37 138.6 Des de 'Zona habitable no 
condicionada' 

Envà d'una fulla, amb revestiment  8.84 111.05               
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  35.31 205.94 1.98 1232.2 Des de 'Zona de pas climatitzada' 

Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  11.62 198.24 1.33 272.9 Des de 'Zona de pas climatitzada' 

Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  27.18 22.85 0.26 -299.6 0.4 V E(92.93) 1.00 65.0 

Envà d'una fulla, amb revestiment  47.17 105.07 1.37 1345.7 Des de 'Zona habitable 
condicionada ús general' 

Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara  23.99 94.46 0.41 -430.3           

Envà d'una fulla, amb revestiment  5.96 70.01 2.02 169.6 Des de 'Zona habitable no 
condicionada' 

Envà d'una fulla, amb revestiment  1.18 104.98 1.37 -69.6           
Envà d'una fulla, amb revestiment  28.29 61.69 0.63 -773.3           
Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  48.49 22.85 0.26 -534.5 0.4 V E(92.94) 1.00 115.9 

Envà d'una fulla, amb revestiment  27.04 70.01               
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  25.32 181.93               

Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara  68.93 94.46               
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  65.53 54.12               

Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara  10.12 96.45               
Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara  68.93 42.95               
Envà d'una fulla, amb revestiment  27.04 62.69               
Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara  10.12 45.62               

Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara  112.22 94.46 0.41 973.4 Des de 'Zona habitable 
condicionada ús general' 

Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara  3.69 96.45 0.47 35.8 Des de 'Zona habitable 
condicionada ús general' 

Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara  3.15 96.45 0.47 27.5 Des de 'Zona de pas climatitzada' 
Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara  9.38 45.62 0.47 82.0 Des de 'Zona de pas climatitzada' 

Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara  5.67 45.62 0.47 55.1 Des de 'Zona habitable 
condicionada ús general' 

Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  6.79 198.24 0.77 -226.6           

Envà d'una fulla, amb revestiment  2.88 111.05 1.37 82.3 Des de 'Zona habitable 
condicionada ús general' 

Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  7.44 50.88               

Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara  16.59 42.95 0.41 143.9 Des de 'Zona habitable 
condicionada ús general' 

Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara  12.79 42.95 0.41 99.7 Des de 'Zona de pas climatitzada' 
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  10.98 174.55               
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  65.53 190.60               
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  62.03 50.79               

Envà d'una fulla, amb revestiment  3.67 111.11 1.36 93.3 Des de 'Zona de pas climatitzada' 
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  9.03 170.98 1.47 183.9 Des de 'Zona habitable no 

condicionada' 
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  7.44 85.26               
Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  2.27 22.85 0.26 -25.1 0.4 V O(-86.11) 0.93 4.8 
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  Tipus S 
(m²) 

χ 
(kJ/ 

(m²·K)) 
U 

(W/ 
(m²·K)) 

∑Qtr 
(kWh 
/any) 

α I. 
(°) 

O. 
(°) Fsh,o 

∑Qsol 
(kWh 
/any) 

Envà d'una fulla, amb revestiment  5.05 99.82               

Envà d'una fulla, amb revestiment  15.97 99.82 1.88 422.0 Des de 'Zona habitable no 
condicionada' 

Envà d'una fulla, amb revestiment  11.81 74.86 1.88 455.7 Des de 'Zona condicionada dipòsits 
llibres' 

Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  13.70 162.38 1.08 260.2 Des de 'Zona de pas climatitzada' 

Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  17.58 162.38 1.08 392.2 Des de 'Zona habitable 

condicionada ús general' 
Coberta plana transitable, amb enrajolat fix, 
impermeabilització mitjançant làmines asfàltiques i aillament 
entre biguetes i fals sostre (Forjat unidireccional amb 
aillament inferior i placa de cartró guix) 

 6.42 53.24 1.22 -344.5 0.6 H   0.85 175.6 

Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  1.36 22.85 0.26 -14.9 0.4 V S(179.93) 1.00 4.5 

Envà d'una fulla, amb revestiment  29.19 76.60 1.85 1105.7 Des de 'Zona condicionada dipòsits 
llibres' 

Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  62.03 162.38               
Coberta plana transitable, amb enrajolat fix, 
impermeabilització mitjançant làmines asfàltiques i aillament 
entre biguetes i fals sostre (Forjat unidireccional amb 
aillament inferior i placa de cartró guix) 

 7.40 53.24 1.22 -397.0 0.6 H   1.00 238.3 

Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  2.69 22.85 0.26 -29.6 0.4 V O(-87.59) 0.93 5.7 

Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara  15.06 94.46 0.41 128.3 Des de 'Zona condicionada dipòsits 
llibres' 

Envà d'una fulla, amb revestiment  21.14 76.60               

Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara  7.91 45.62 0.47 75.5 Des de 'Zona condicionada dipòsits 
llibres' 

Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  16.66 171.34 1.47 506.6 Des de 'Zona habitable 

condicionada ús general' 
Coberta plana transitable, amb enrajolat fix, 
impermeabilització mitjançant làmines asfàltiques i aillament 
entre biguetes i fals sostre (Forjat unidireccional amb 
aillament inferior i placa de cartró guix) 

 11.04 53.24 1.22 -592.1 0.6 H   1.00 355.0 

Coberta plana transitable, amb enrajolat fix, 
impermeabilització mitjançant làmines asfàltiques i aillament 
entre biguetes i fals sostre (Forjat unidireccional amb 
aillament inferior i placa de cartró guix) 

 21.13 177.01 1.74 -1626.1 0.6 H   1.00 963.0 

Coberta plana transitable, amb enrajolat fix, 
impermeabilització mitjançant làmines asfàltiques i aillament 
entre biguetes i fals sostre (Forjat unidireccional amb 
aillament inferior i placa de cartró guix) 

 5.91 177.01 1.74 -454.8 0.6 H   0.51 136.3 

Envà d'una fulla, amb revestiment  6.27 73.68               
Envà d'una fulla, amb revestiment  20.97 105.89               
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  10.98 135.96               

Envà d'una fulla, amb revestiment  5.05 74.86               
Coberta plana transitable, amb enrajolat fix, 
impermeabilització mitjançant làmines asfàltiques i aillament 
entre biguetes i fals sostre (Forjat unidireccional amb 
aillament inferior i placa de cartró guix) 

 8.44 177.01 1.74 -649.5 0.6 H   0.52 201.3 

Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  21.74 22.85 0.26 -239.6 0.4 V E(90) 0.19 9.7 

Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  1.94 22.85 0.26 -21.3 0.4 V S(177.69) 0.88 5.7 

Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  1.56 22.85 0.26 -17.2 0.4 V N(0.23) 0.85 0.6 

Envà d'una fulla, amb revestiment  6.27 91.97               

Envà d'una fulla, amb revestiment  3.20 105.89 1.28 84.1 Des de 'Zona condicionada dipòsits 
llibres' 

Coberta plana transitable, amb enrajolat fix, 
impermeabilització mitjançant làmines asfàltiques i aillament 
entre biguetes i fals sostre (Forjat unidireccional amb 
aillament inferior i placa de cartró guix) 

 20.34 53.24 1.22 -1091.0 0.6 H   0.45 295.1 
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  Tipus S 
(m²) 

χ 
(kJ/ 

(m²·K)) 
U 

(W/ 
(m²·K)) 

∑Qtr 
(kWh 
/any) 

α I. 
(°) 

O. 
(°) Fsh,o 

∑Qsol 
(kWh 
/any) 

Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  0.84 22.85 0.26 -9.3 0.4 V S(179.93) 1.00 2.8 

Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  1.92 22.85 0.26 -21.1 0.4 V E(89.48) 0.96 4.2 

Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  2.92 22.85 0.26 -32.2 0.4 V N(-0.1) 1.00 1.3 

Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  1.88 22.85 0.26 -20.7 0.4 V E(91.14) 0.79 3.5 

Coberta plana transitable, amb enrajolat fix, 
impermeabilització mitjançant làmines asfàltiques i aillament 
entre biguetes i fals sostre (Forjat unidireccional amb 
aillament inferior i placa de cartró guix) 

 10.35 53.24 1.22 -555.3 0.6 H   0.72 239.4 

Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  18.51 22.85 0.26 -204.0 0.4 V S(177.73) 1.00 62.0 

Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  8.22 22.85 0.26 -90.7 0.4 V E(92) 1.00 19.5 

Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  14.16 22.85 0.26 -156.1 0.4 V N(3) 0.89 5.4 

Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  20.20 22.85 0.26 -222.6 0.4 V E(92.34) 0.90 43.2 

Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  4.25 22.85 0.26 -46.9 0.4 V N(0) 1.00 1.8 

Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  29.90 32.20 0.26 -329.6 0.4 V O(-87.69) 1.00 68.7 

Coberta plana transitable, amb enrajolat fix, 
impermeabilització mitjançant làmines asfàltiques i aillament 
entre biguetes i fals sostre (Forjat unidireccional amb 
aillament inferior i placa de cartró guix) 

 20.62 53.24 1.22 -1106.3 0.6 H   1.00 665.5 

          -13469.1 +28042.9* 3811.3 
    

    
Zona de pas climatitzada 

Envà d'una fulla, amb revestiment  19.34 111.05 1.37 -124.9 Cap a 'Zona habitable no 
condicionada' 

Envà d'una fulla, amb revestiment  89.17 104.98 1.37 -2295.8 Cap a 'Zona no habitable' 
Envà d'una fulla, amb revestiment  14.45 111.05 1.37 -370.5 Cap a 'Zona no habitable' 

Envà d'una fulla, amb revestiment  61.45 104.98 1.37 -398.3 Cap a 'Zona habitable no 
condicionada' 

Envà PYL 200/600(70+70) 2LM, estructura sense travar  3.79 27.17 0.19 1.3 Des de 'Zona condicionada dipòsits 
llibres' 

Envà PYL 78/600(48) LM (vidres??)  20.09 22.54 0.68 28.8 Des de 'Zona habitable 
condicionada ús general' 

Envà PYL 200/600(70+70) 2LM, estructura sense travar  19.63 36.76 0.19 6.5 Des de 'Zona condicionada dipòsits 
llibres' 

Envà d'una fulla, amb revestiment  7.31 61.69 2.04 25.9 Des de 'Zona condicionada dipòsits 
llibres' 

Solera  27.84 98.94 0.21 -363.3           
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  61.39 49.12 0.58 110.9 Des de 'Zona habitable 

condicionada ús general' 
Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  29.93 22.85 0.26 -474.4 0.4 V E(92.93) 1.00 71.5 

Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara  10.40 42.95               

Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara  10.53 42.95 0.41 7.6 Des de 'Zona condicionada dipòsits 
llibres' 

Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara  7.97 42.95 0.41 -15.7 Cap a 'Zona habitable no 
condicionada' 

Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara  17.02 94.46 0.41 12.3 Des de 'Zona condicionada dipòsits 
llibres' 

Solera  82.13 243.62 0.21 -1071.8           
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  35.31 174.85 1.98 -1232.2 Cap a 'Zona no habitable' 

Mitjanera de fulla de fàbrica, amb extradossat autoportant  46.95 39.66               
Envà d'una fulla, amb revestiment  10.98 61.69 2.04 -420.8 Cap a 'Zona no habitable' 
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  Tipus S 
(m²) 

χ 
(kJ/ 

(m²·K)) 
U 

(W/ 
(m²·K)) 

∑Qtr 
(kWh 
/any) 

α I. 
(°) 

O. 
(°) Fsh,o 

∑Qsol 
(kWh 
/any) 

Envà d'una fulla, amb revestiment  8.46 104.98 1.37 20.1 Des de 'Zona condicionada dipòsits 
llibres' 

Envà d'una fulla, amb revestiment  18.09 21.93 1.70 -576.2 Cap a 'Zona no habitable' 

Envà d'una fulla, amb revestiment  153.10 104.98 1.37 442.0 Des de 'Zona habitable 
condicionada ús general' 

Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  11.62 56.55 1.33 -272.9 Cap a 'Zona no habitable' 

Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara  10.40 94.46               
Solera  66.64 118.01 0.19 -786.8           
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  14.94 49.12               
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  49.77 55.69 1.40 -4314.2           

Envà d'una fulla, amb revestiment  27.91 111.05 1.37 80.3 Des de 'Zona habitable 
condicionada ús general' 

Envà d'una fulla, amb revestiment  22.72 104.98 1.37 -1934.3           
Envà PYL 100/600(70) LM (MUR CORTINA)  33.83 23.04 0.39 -819.9           
Envà PYL 100/600(70) LM (MUR CORTINA)  5.59 13.38 0.40 -137.1           

Envà PYL 78/600(48) LM (vidres??)  44.55 12.88 0.69 64.3 Des de 'Zona habitable 
condicionada ús general' 

Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  25.23 118.62 0.58 28.4 Des de 'Zona condicionada dipòsits 

llibres' 
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  13.57 118.62 0.58 -29.8 Cap a 'Zona habitable no 

condicionada' 
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  14.94 118.62               
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  1.26 50.00               
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  10.49 56.55 1.33 43.1 Des de 'Zona habitable 

condicionada ús general' 
Coberta plana transitable, amb enrajolat fix, 
impermeabilització mitjançant làmines asfàltiques i aillament 
entre biguetes i fals sostre (Forjat unidireccional amb 
aillament inferior i placa de cartró guix) 

 99.57 53.24 1.22 -7690.6 0.6 H   0.14 462.2 

Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  6.83 22.85 0.26 -108.2 0.4 V S(-177.69) 0.17 3.9 

Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  15.70 22.85 0.26 -248.7 0.4 V S(179.99) 0.17 9.0 

Envà d'una fulla, amb revestiment  106.57 104.98               
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  14.91 198.24 1.33 -350.3 Cap a 'Zona no habitable' 

Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  52.83 198.24 1.33 216.9 Des de 'Zona habitable 

condicionada ús general' 
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  69.16 54.12               
Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  48.08 22.85 0.26 -761.8 0.4 V N(-2.31) 0.70 14.6 

Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara  10.07 94.46 0.41 8.8 Des de 'Zona habitable 
condicionada ús general' 

Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara  12.79 94.46 0.41 -99.7 Cap a 'Zona no habitable' 

Envà d'una fulla, amb revestiment  62.19 71.00 2.01 263.4 Des de 'Zona habitable 
condicionada ús general' 

Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara  3.15 45.62 0.47 -27.5 Cap a 'Zona no habitable' 
Envà d'una fulla, amb extradossat en una cara  9.38 96.45 0.47 -82.0 Cap a 'Zona no habitable' 
Envà PYL 78/600(48) LM (vidres??)  58.09 12.88               
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  0.52 120.20 0.80 -1.5 Cap a 'Zona habitable no 

condicionada' 
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  66.69 120.20 0.80 163.7 Des de 'Zona habitable 

condicionada ús general' 
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  33.13 48.84               

Façana ventilada amb plaques de resines termoenduribles  29.82 121.25 0.62 -1149.1 0.4 V E(94.79) 0.19 33.3 
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  Tipus S 
(m²) 

χ 
(kJ/ 

(m²·K)) 
U 

(W/ 
(m²·K)) 

∑Qtr 
(kWh 
/any) 

α I. 
(°) 

O. 
(°) Fsh,o 

∑Qsol 
(kWh 
/any) 

Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  1.26 120.20               
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  69.16 190.60               
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  67.13 50.79 1.08 138.8 Des de 'Zona condicionada dipòsits 

llibres' 
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  13.70 50.79 1.08 -260.2 Cap a 'Zona no habitable' 

Façana ventilada amb plaques de resines termoenduribles  25.22 121.25 0.62 -971.5 0.4 V E(78.81) 0.21 25.7 
Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  33.13 118.84               
Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  5.28 22.85 0.26 -83.7 0.4 V S(-177.69) 0.17 3.0 

Façana revestida amb morter monocapa, de fulla de fàbrica, 
amb extradossat autoportant  23.88 22.85 0.26 -378.3 0.4 V S(179.99) 0.17 13.7 

Envà d'una fulla, amb revestiment  3.67 111.11 1.36 -93.3 Cap a 'Zona no habitable' 

Envà d'una fulla, amb revestiment  31.83 61.69 2.04 136.8 Des de 'Zona habitable 
condicionada ús general' 

Forjat unidireccional amb aillament inferior i placa de cartró 
guix  7.03 206.82 1.70 36.9 Des de 'Zona habitable 

condicionada ús general' 
          -21293.7 -4815.1* 636.9  
on: 

S: Superfície de l'element. 
χ: Capacitat calorífica per superfície de l'element. 
U: Transmitància tèrmica de l'element. 
Qtr: Calor intercanviada amb l'ambient exterior, a través de l'element, al llarg de l'any. 
*: Calor intercanviada amb altres zones del model tèrmic, a través de l'element, al llarg de l'any. 
α: Coeficient d'absorció solar (absortivitat) de la superfície opaca. 
I.: Inclinació de la superfície (elevació). 
O.: Orientació de la superfície (azimut respecte al nord). 
Fsh,o: Valor mitjà anual del factor de correcció d'ombra per obstacles exteriors. 
Qsol: Guany solar acumulat al llarg de l'any.  
  
 
2.3.2.- Composició constructiva. Elements constructius lleugers. 
La transmissió de calor a l'exterior a través dels elements constructius lleugers que formen l'envolupant 
tèrmica de les zones habitables de l'edifici (-9.2 kWh/(m²·any)) suposa el 22.0% de la transmissió tèrmica 
total a través d'aquesta envolupant (-41.9 kWh/(m²·any)). 

  Tipus S 
(m²) 

Ug 
(W/ 

(m²·K)) 
FF 

(%) 
Uf 
(W/ 

(m²·K)) 

∑Qtr 
(kWh 
/any) 

ggl α I. 
(°) 

O. 
(°) Fsh,gl Fsh,o 

∑Qsol 
(kWh 
/any) 

Zona habitable condicionada ús general                           
Doble envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica 
+ seguretat (laminar) "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 
laminar 

 3.04 1.60 0.36 4.00 -474.8 0.55 0.6 V S(177.86) 0.02 1.00 118.3 

Porta de pas interior, de fusta  1.68   1.00 1.64 -5.8 Cap a 'Zona de pas climatitzada' 
Doble envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica 
+ seguretat (laminar) "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 
laminar 

 18.69 1.60 0.24 4.00 -2586.8 0.55 0.6 V S(177.86) 0.03 1.00 633.8 

Doble envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica 
+ seguretat (laminar) "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 
laminar 

 16.96 1.60 0.27 4.00 -2431.2 0.55 0.6 V S(177.86) 0.03 1.00 614.4 

Porta de pas interior, de fusta (DOBLE)  3.78   1.00 1.64 -129.6 Cap a 'Zona no habitable' 
Doble envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica 
+ seguretat (laminar) "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 
laminar 

 8.37 1.60 0.27 4.00 -1192.9 0.55 0.6 V E(92.69) 0.04 1.00 273.7 

Porta de pas interior, de fusta  1.68   1.00 1.64 -5.8 Cap a 'Zona de pas climatitzada' 
Porta de pas interior, de fusta  1.68   1.00 1.64 -57.4 Cap a 'Zona no habitable' 
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  Tipus S 
(m²) 

Ug 
(W/ 

(m²·K)) 
FF 

(%) 
Uf 
(W/ 

(m²·K)) 

∑Qtr 
(kWh 
/any) 

ggl α I. 
(°) 

O. 
(°) Fsh,gl Fsh,o 

∑Qsol 
(kWh 
/any) 

Porta de pas interior, de fusta (CORREDERA)  1.94   1.00 1.64 -6.7 Cap a 'Zona de pas climatitzada' 
Porta de pas interior, de fusta  3.35   1.00 1.64 -114.8 Cap a 'Zona no habitable' 
Porta de pas interior, de fusta (DOBLE)  3.78   1.00 1.64 -13.1 Cap a 'Zona de pas climatitzada' 
Doble envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica 
+ seguretat (laminar) "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 
laminar 

 20.48 1.60 0.28 4.00 -2967.2 0.55 0.6 V N(0.06) 0.07 1.00 343.0 

Porta de pas interior, de fusta (DOBLE)  7.56   1.00 1.64 -26.1 Cap a 'Zona de pas climatitzada' 
Doble envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica 
+ seguretat (laminar) "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 
laminar 

 10.24 1.60 0.28 4.00 -1483.6 0.55 0.6 V N(0.06) 0.07 1.00 171.5 

Porta de pas interior, de fusta (DOBLE)  7.56   1.00 1.64 -26.1 Cap a 'Zona de pas climatitzada' 
Doble envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica 
+ seguretat (laminar) "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 
laminar 

 10.24 1.60 0.28 4.00 -1483.6 0.55 0.6 V N(0.06) 0.07 1.00 171.5 

Porta de pas interior, de fusta (DOBLE)  7.56   1.00 1.64 -26.1 Cap a 'Zona de pas climatitzada' 
Porta de pas interior, de fusta (DOBLE)  7.56   1.00 1.64 -259.1 Cap a 'Zona no habitable' 
Doble envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica 
+ seguretat (laminar) "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 
laminar 

 10.24 1.60 0.28 4.00 -1483.6 0.55 0.6 V S(177.86) 0.03 1.00 378.3 

Porta de pas interior, de fusta (DOBLE)  15.12   1.00 1.64 -52.3 Cap a 'Zona de pas climatitzada' 
Doble envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica 
+ seguretat (laminar) "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 
laminar 

 10.24 1.60 0.28 4.00 -1483.6 0.55 0.6 V S(177.86) 0.03 1.00 378.3 

Porta de pas interior, de fusta (DOBLE)  15.12   1.00 1.64 -52.3 Cap a 'Zona de pas climatitzada' 
Doble envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica 
+ seguretat (laminar) "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 
laminar 

 10.24 1.60 0.28 4.00 -1483.6 0.55 0.6 V S(177.86) 0.03 1.00 378.3 

Porta de pas interior, de fusta (DOBLE)  15.12   1.00 1.64 -52.3 Cap a 'Zona de pas climatitzada' 
Porta de pas interior, de fusta  6.70   1.00 1.64 -23.2 Cap a 'Zona de pas climatitzada' 
Porta de pas interior, de fusta (DOBLE)  0.28   1.00 1.64 -1.0 Cap a 'Zona de pas climatitzada' 
Porta de pas interior, de fusta (CORREDERA)  3.87   1.00 1.64 -13.4 Cap a 'Zona de pas climatitzada' 
Porta de pas interior, de fusta (DOBLE)  7.56   1.00 1.64 -26.1 Cap a 'Zona de pas climatitzada' 
Doble envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica 
+ seguretat (laminar) "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 
laminar 

 6.21 1.60 0.25 4.00 -874.3 0.55 0.6 V E(92.64) 0.04 1.00 199.8 

Doble envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica 
+ seguretat (laminar) "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 
laminar 

 13.20 1.60 0.20 4.00 -1757.7 0.55 0.6 V E(92.93) 0.61 1.00 3296.4 

Doble envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica 
+ seguretat (laminar) "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 
laminar 

 8.64 1.60 0.26 4.00 -1226.5 0.55 0.6 V E(92.93) 0.82 1.00 2694.4 

Doble envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica 
+ seguretat (laminar) "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 
laminar 

 8.64 1.60 0.27 4.00 -1235.7 0.55 0.6 V E(92.93) 0.04 1.00 284.3 

Porta de pas interior, de fusta  3.35   1.00 1.64 -114.8 Cap a 'Zona no habitable' 

            -22165.0 -1005.8*     9936.0 
    

    
Zona condicionada dipòsits llibres                           

Porta de pas interior, de fusta  1.68   1.00 1.64 -4.8 Cap a 'Zona de pas climatitzada' 
Porta de pas interior, de fusta  1.68   1.00 1.64 -17.8 Cap a 'Zona habitable no condicionada' 
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  Tipus S 
(m²) 

Ug 
(W/ 

(m²·K)) 
FF 

(%) 
Uf 
(W/ 

(m²·K)) 

∑Qtr 
(kWh 
/any) 

ggl α I. 
(°) 

O. 
(°) Fsh,gl Fsh,o 

∑Qsol 
(kWh 
/any) 

Porta de pas interior, de fusta  1.68   1.00 1.64 -17.8 Cap a 'Zona habitable no condicionada' 
Porta de pas interior, de fusta  1.68   1.00 1.64 -17.8 Cap a 'Zona habitable no condicionada' 
Doble envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica 
+ seguretat (laminar) "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 
laminar 

 0.87 1.60 0.30 4.00 -127.6 0.55 0.6 V E(92.93) 0.51 1.00 168.6 

Porta de pas interior, de fusta  3.35   1.00 1.64 -112.8 Cap a 'Zona no habitable' 
Porta de pas interior, de fusta  3.35   1.00 1.64 -112.8 Cap a 'Zona no habitable' 
Porta de pas interior, de fusta  3.35   1.00 1.64 -112.8 Cap a 'Zona no habitable' 

            -127.6 -396.5*     168.6 
    

    
Zona habitable no condicionada                           

Porta de pas interior, de fusta  1.68   1.00 1.64 -38.6 Cap a 'Zona no habitable' 
Porta de pas interior, de fusta  1.68   1.00 1.64 17.8 Des de 'Zona condicionada dipòsits llibres' 
Porta de pas interior, de fusta  3.35   1.00 1.64 26.0 Des de 'Zona de pas climatitzada' 
Porta de pas interior, de fusta  1.68   1.00 1.64 13.0 Des de 'Zona de pas climatitzada' 
Porta de pas interior, de fusta  3.35   1.00 1.64 35.5 Des de 'Zona condicionada dipòsits llibres' 
Porta de pas interior, de fusta  1.68   1.00 1.64 -38.6 Cap a 'Zona no habitable' 
Porta de pas interior, de fusta  1.68   1.00 1.64 -38.6 Cap a 'Zona no habitable' 

            0 -23.6*       
    

    
Zona no habitable                           

Porta de pas interior, de fusta  1.68   1.00 1.64 51.6 Des de 'Zona de pas climatitzada' 
Porta de pas interior, de fusta  1.68   1.00 1.64 51.6 Des de 'Zona de pas climatitzada' 
Porta d'entrada a l'habitatge, de fusta  1.68   1.00 1.78 -127.9   0.6 V N(0.06) 0.00 1.00 14.7 
Doble envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica 
+ seguretat (laminar) "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 
laminar 

 6.77 1.60 0.23 4.00 -624.1 0.55 0.6 V N(0.06) 0.07 1.00 112.0 

Porta de pas interior, de fusta  1.68   1.00 1.64 51.6 Des de 'Zona de pas climatitzada' 
Porta de pas interior, de fusta  1.68   1.00 1.64 51.6 Des de 'Zona de pas climatitzada' 
Porta de pas interior, de fusta  1.68   1.00 1.64 38.6 Des de 'Zona habitable no condicionada' 
Porta d'entrada a l'habitatge, de fusta (ACCESOS)  3.44   1.00 1.78 -262.7   0.6 V S(177.86) 0.00 1.00 135.6 
Porta de pas interior, de fusta  1.68   1.00 1.64 51.6 Des de 'Zona de pas climatitzada' 
Porta de pas interior, de fusta  1.68   1.00 1.64 51.6 Des de 'Zona de pas climatitzada' 
Porta de pas interior, de fusta  3.35   1.00 1.64 112.8 Des de 'Zona condicionada dipòsits llibres' 

Porta de pas interior, de fusta (DOBLE)  3.78   1.00 1.64 129.6 Des de 'Zona habitable condicionada ús 
general' 

Porta de pas interior, de fusta  1.68   1.00 1.64 38.6 Des de 'Zona habitable no condicionada' 

Porta de pas interior, de fusta  1.68   1.00 1.64 57.4 Des de 'Zona habitable condicionada ús 
general' 

Doble envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica 
+ seguretat (laminar) "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 
laminar 

 2.16 1.60 0.30 4.00 -214.1 0.55 0.6 V E(92.93) 0.61 1.00 492.4 

Porta de pas interior, de fusta  1.68   1.00 1.64 57.4 Des de 'Zona habitable condicionada ús 
general' 

Doble envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica 
+ seguretat (laminar) "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 
laminar 

 1.13 1.60 0.30 4.00 -111.4 0.55 0.6 V E(92.94) 0.51 1.00 218.2 

Porta de pas interior, de fusta  1.68   1.00 1.64 57.4 Des de 'Zona habitable condicionada ús 
general' 
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  Tipus S 
(m²) 

Ug 
(W/ 

(m²·K)) 
FF 

(%) 
Uf 
(W/ 

(m²·K)) 

∑Qtr 
(kWh 
/any) 

ggl α I. 
(°) 

O. 
(°) Fsh,gl Fsh,o 

∑Qsol 
(kWh 
/any) 

Doble envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica 
+ seguretat (laminar) "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 
laminar 

 1.53 1.60 0.25 4.00 -143.8 0.55 0.6 V E(92.94) 0.04 1.00 45.0 

Doble envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica 
+ seguretat (laminar) "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 
laminar 

 1.53 1.60 0.25 4.00 -143.8 0.55 0.6 V E(92.93) 0.04 1.00 45.0 

Porta de pas interior, de fusta (DOBLE)  7.56   1.00 1.64 259.1 Des de 'Zona habitable condicionada ús 
general' 

Doble envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica 
+ seguretat (laminar) "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 
laminar 

 3.33 1.60 0.25 4.00 -312.7 0.55 0.6 V E(92.94) 0.04 1.00 106.4 

Doble envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica 
+ seguretat (laminar) "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 
laminar 

 1.33 1.60 0.26 4.00 -126.6 0.55 0.6 V E(92.94) 0.05 1.00 48.3 

Doble envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica 
+ seguretat (laminar) "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 
laminar 

 1.33 1.60 0.26 4.00 -126.6 0.55 0.6 V E(92.93) 0.05 1.00 48.3 

Doble envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica 
+ seguretat (laminar) "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 
laminar 

 2.88 1.60 0.26 4.00 -274.7 0.55 0.6 V E(92.94) 0.06 1.00 109.1 

Porta de pas interior, de fusta  1.68   1.00 1.64 38.6 Des de 'Zona habitable no condicionada' 
Porta de pas interior, de fusta  1.68   1.00 1.64 56.4 Des de 'Zona condicionada dipòsits llibres' 

Porta de pas interior, de fusta  1.68   1.00 1.64 57.4 Des de 'Zona habitable condicionada ús 
general' 

Porta de pas interior, de fusta  1.68   1.00 1.64 56.4 Des de 'Zona condicionada dipòsits llibres' 

Porta de pas interior, de fusta  1.68   1.00 1.64 57.4 Des de 'Zona habitable condicionada ús 
general' 

Porta de pas interior, de fusta  1.68   1.00 1.64 56.4 Des de 'Zona condicionada dipòsits llibres' 
Porta de pas interior, de fusta  1.68   1.00 1.64 56.4 Des de 'Zona condicionada dipòsits llibres' 

            -2468.4 +1439.8*     1375.1 
    

    
Zona de pas climatitzada                           

Porta de pas interior, de fusta  1.68   1.00 1.64 -51.6 Cap a 'Zona no habitable' 
Porta de pas interior, de fusta  1.68   1.00 1.64 -13.0 Cap a 'Zona habitable no condicionada' 

Porta de pas interior, de fusta  1.68   1.00 1.64 5.8 Des de 'Zona habitable condicionada ús 
general' 

Porta de pas interior, de fusta  1.68   1.00 1.64 4.8 Des de 'Zona condicionada dipòsits llibres' 
Porta de pas interior, de fusta  1.68   1.00 1.64 -51.6 Cap a 'Zona no habitable' 
Porta de pas interior, de fusta  5.03   1.00 1.64 -154.9 Cap a 'Zona no habitable' 
Doble envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica 
+ seguretat (laminar) "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 
laminar 

 17.01 1.60 0.19 4.00 -2141.4 0.55 0.4 V E(92.93) 0.76 1.00 5247.0 

Porta de pas interior, de fusta  3.35   1.00 1.64 -26.0 Cap a 'Zona habitable no condicionada' 

Porta de pas interior, de fusta  1.68   1.00 1.64 5.8 Des de 'Zona habitable condicionada ús 
general' 

Porta de pas interior, de fusta  1.68   1.00 1.64 -51.6 Cap a 'Zona no habitable' 

Porta de pas interior, de fusta (CORREDERA)  1.94   1.00 1.64 6.7 Des de 'Zona habitable condicionada ús 
general' 

Porta de pas interior, de fusta (DOBLE)  3.78   1.00 1.64 13.1 Des de 'Zona habitable condicionada ús 
general' 

Doble envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica 
+ seguretat (laminar) "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 
laminar 

 1.56 1.60     -153.7 0.55 0.6 V S(179.99) 1.00 0.39 377.6 
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  Tipus S 
(m²) 

Ug 
(W/ 

(m²·K)) 
FF 

(%) 
Uf 
(W/ 

(m²·K)) 

∑Qtr 
(kWh 
/any) 

ggl α I. 
(°) 

O. 
(°) Fsh,gl Fsh,o 

∑Qsol 
(kWh 
/any) 

Porta de pas interior, de fusta (DOBLE)  26.74   1.00 1.64 92.4 Des de 'Zona habitable condicionada ús 
general' 

Doble envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica 
+ seguretat (laminar) "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 
laminar 

 4.96 1.60     -488.2 0.55 0.6 V N(-2.31) 1.00 0.92 1018.6 

Porta de pas interior, de fusta (DOBLE)  45.36   1.00 1.64 156.8 Des de 'Zona habitable condicionada ús 
general' 

Porta de pas interior, de fusta  6.70   1.00 1.64 23.2 Des de 'Zona habitable condicionada ús 
general' 

Porta de pas interior, de fusta (CORREDERA)  3.87   1.00 1.64 13.4 Des de 'Zona habitable condicionada ús 
general' 

Doble envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica 
+ seguretat (laminar) "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S laminar 4+4/24/4+4 
laminar 

 4.79 1.60     -472.4 0.55 0.6 V S(179.99) 1.00 0.39 1160.6 

Porta de pas interior, de fusta (DOBLE)  3.78   1.00 1.64 13.1 Des de 'Zona habitable condicionada ús 
general' 

            -3255.7 -13.9*     7803.8  
on: 

S: Superfície de l'element. 
Ug: Transmitància tèrmica de la part translúcida. 
FF: Fracció de part opaca de l'element lleuger. 
Uf: Transmitància tèrmica de la part opaca. 
Qtr: Calor intercanviada amb l'ambient exterior, a través de l'element, al llarg de l'any. 
*: Calor intercanviada amb altres zones del model tèrmic, a través de l'element, al llarg de l'any. 
ggl: Transmitància total d'energia solar de la part transparent. 
α: Coeficient d'absorció solar (absortivitat) de la part opaca de l'element lleuger. 
I.: Inclinació de la superfície (elevació). 
O.: Orientació de la superfície (azimut respecte al nord). 
Fsh,gl: Valor mitjà anual del factor reductor d'ombrejament per a dispositius d'ombra mòbils. 
Fsh,o: Valor mitjà anual del factor de correcció d'ombra per obstacles exteriors. 
Qsol: Guany solar acumulat al llarg de l'any.  
  
 
2.3.3.- Composició constructiva. Ponts tèrmics. 
La transmissió de calor a través dels ponts tèrmics inclosos en l'envolupant tèrmica de les zones habitables 
de l'edifici (-11.5 kWh/(m²·any)) suposa el 27.5% de la transmissió tèrmica total a través d'aquesta 
envolupant (-41.9 kWh/(m²·any)). 

Prenent com a referència únicament la transmissió tèrmica a través dels elements pesats i ponts tèrmics de 
l'envolupant habitable de l'edifici (-32.7 kWh/(m²·any)), el percentatge a causa dels ponts tèrmics és el 
35.2%. 

  Tipus L 
(m) 

ψ 
(W/(m·K)) 

∑Qtr 
(kWh 
/any) 

Zona habitable condicionada ús general         
Contorn de finestra  5.10 0.108 -35.4 
Façana en cantonada vertical sortint  53.49 0.160 -550.4 
Unió de solera amb paret exterior  1.91 0.100 -12.3 
Unió de solera amb paret exterior  5.64 0.130 -47.2 
Forjat entre pisos  5.64 0.509 -184.5 
Forjat entre pisos  12.71 0.205 -167.6 
Façana en cantonada vertical sortint  9.84 0.067 -42.4 
Trobada sortint de façana amb terra exterior  1.93 0.354 -43.8 
Trobada sortint de façana amb terra exterior  6.10 0.331 -129.8 
Forjat entre pisos  5.60 0.316 -113.9 
Forjat entre pisos  7.19 0.588 -271.9 

No se puede mostrar la imagen.  
Puede que su equipo no tenga 
suficiente memoria para abrir la  
imagen o que ésta esté dañada.  
Reinicie el equipo y, a  
continuación, abra el archivo de 
nuevo. Si sigue apareciendo la x  
roja, puede que tenga que 
borrar la imagen e insertarla de  
nuevo.
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  Tipus L 
(m) 

ψ 
(W/(m·K)) 

∑Qtr 
(kWh 
/any) 

Forjat entre pisos  31.05 0.387 -773.0 
Contorn de finestra  44.40 0.105 -301.0 
Forjat entre pisos  19.85 0.201 -256.8 
Forjat entre pisos  5.04 0.400 -129.6 
Façana en cantonada vertical sortint  15.95 0.038 -38.7 
Contorn de finestra  112.00 0.106 -761.4 
Façana en cantonada vertical sortint  6.12 0.066 -26.1 
Forjat entre pisos  16.04 0.450 -463.8 
Forjat entre pisos  58.29 0.295 -1107.4 
Trobada sortint de façana amb terra exterior  10.76 0.903 -624.8 
Forjat entre pisos  16.12 0.902 -934.3 
Forjat entre pisos  70.75 0.605 -2753.5 
Forjat entre pisos  7.61 0.202 -98.7 
Contorn de finestra  92.80 0.107 -637.9 
Forjat entre pisos  16.12 0.688 -713.1 
Forjat entre pisos  70.75 0.456 -2073.8 
Forjat entre pisos  13.14 1.082 -914.0 
Forjat entre pisos  70.03 0.734 -3305.9 
Forjat entre pisos  7.61 0.153 -74.7 
Contorn de finestra  20.40 0.106 -138.9 
Forjat entre pisos  7.94 0.505 -257.9 

        -17984.5 
    

    
Zona condicionada dipòsits llibres         
Unió de solera amb paret exterior  49.13 0.130 -407.6 
Forjat entre pisos  5.04 0.131 -42.1 
Façana en cantonada vertical sortint  20.63 0.038 -49.7 
Forjat entre pisos  14.21 0.509 -461.1 
Unió de solera amb paret exterior  29.60 0.100 -188.9 
Façana en cantonada vertical sortint  21.19 0.160 -216.3 
Façana en cantonada vertical entrant  7.26 -0.117 54.4 
Forjat entre pisos  55.27 0.387 -1365.3 
Forjat entre pisos  29.33 0.295 -553.0 
Trobada de façana amb coberta  2.04 0.440 -57.2 
Façana en cantonada vertical sortint  1.31 0.066 -5.5 
Façana en cantonada vertical entrant  2.23 -0.119 16.9 
Forjat entre pisos  13.14 0.753 -631.8 
Forjat entre pisos  83.54 0.505 -2691.2 
Trobada de façana amb coberta  95.77 0.350 -2139.1 
Façana en cantonada vertical sortint  0.99 0.067 -4.2 

        -8741.7 
    

    
Zona habitable no condicionada         
Unió de solera amb paret exterior  6.37 0.100 -36.4 

No se puede mostrar la imagen.  
Puede que su equipo no tenga 
suficiente memoria para abrir la  
imagen o que ésta esté dañada.  
Reinicie el equipo y, a  
continuación, abra el archivo de 
nuevo. Si sigue apareciendo la x  
roja, puede que tenga que 
borrar la imagen e insertarla de  
nuevo.

No se puede mostrar la imagen.  
Puede que su equipo no tenga 
suficiente memoria para abrir la  
imagen o que ésta esté dañada.  
Reinicie el equipo y, a  
continuación, abra el archivo de 
nuevo. Si sigue apareciendo la x  
roja, puede que tenga que 
borrar la imagen e insertarla de  
nuevo.

No se puede mostrar la imagen.  
Puede que su equipo no tenga 
suficiente memoria para abrir la  
imagen o que ésta esté dañada.  
Reinicie el equipo y, a  
continuación, abra el archivo de 
nuevo. Si sigue apareciendo la x  
roja, puede que tenga que 
borrar la imagen e insertarla de  
nuevo.

No se puede mostrar la imagen.  
Puede que su equipo no tenga 
suficiente memoria para abrir la  
imagen o que ésta esté dañada.  
Reinicie el equipo y, a  
continuación, abra el archivo de 
nuevo. Si sigue apareciendo la x  
roja, puede que tenga que 
borrar la imagen e insertarla de  
nuevo.
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  Tipus L 
(m) 

ψ 
(W/(m·K)) 

∑Qtr 
(kWh 
/any) 

Façana en cantonada vertical sortint  2.23 0.160 -20.4 
Façana en cantonada vertical sortint  2.23 0.037 -4.8 
Façana en cantonada vertical entrant  2.23 -0.119 15.1 
Trobada sortint de façana amb terra exterior  1.91 0.397 -43.2 
Trobada de façana amb coberta  2.18 1.817 -226.4 

        -316.0 
    

    
Zona de pas climatitzada         
Unió de solera amb paret exterior  23.38 0.100 -145.3 
Unió de solera amb paret exterior  24.81 0.130 -200.4 
Trobada de façana amb coberta  12.43 0.440 -339.8 
Façana en cantonada vertical sortint  10.72 0.160 -106.5 
Forjat entre pisos  5.60 0.753 -261.9 
Trobada de façana amb coberta  16.97 1.589 -1675.5 
Trobada de façana amb coberta  0.15 1.802 -16.2 
Forjat entre pisos  13.33 0.605 -501.3 
Forjat entre pisos  22.43 0.205 -285.7 
Forjat entre pisos  13.33 0.456 -377.5 
Forjat entre pisos  21.45 0.734 -978.3 

        -4888.5  
on: 

L: Longitud del pont tèrmic lineal. 
ψ: Transmitància tèrmica lineal del pont tèrmic. 
n: Nombre de ponts tèrmics puntuals. 
X: Transmitància tèrmica puntual del pont tèrmic. 
Qtr: Calor intercanviada en el pont tèrmic al llarg de l'any.  
  
 
2.4.- Procediment de càlcul de la demanda energètica. 
El procediment de càlcul emprat consisteix en la simulació anual d'un 
model zonal de l'edifici amb acoblament tèrmic entre zones, mitjançant el 
mètode complet simplificat en base horària de tipus dinàmic descrit en 
UNE-EN ISO 13790:2011, la implementació de la qual ha estat validada 
mitjançant els tests descrits en la Norma EN 15265:2007 (Energy 
performance of buildings - Calculation of energy needs for space heating 
and cooling using dynamic methods - General criteria and validation 
procedures). Aquest procediment de càlcul utilitza un model equivalent de 
resistència-capacitància (R-C) de tres nodes en base horària. Aquest model 
fa una distinció entre la temperatura de l'aire interior i la temperatura 
mitjana radiant de les superfícies interiors (revestiment de la zona de 
l'edifici), permetent el seu ús en comprovacions de confort tèrmic, i 
augmentant l'exactitud de la consideració de les parts radiants i 
convectives dels guanys solars, lluminosos i interns. 

 
 
La metodologia compleix amb els requisits imposats en el capítol 5 de CTE DB HE 1, en considerar els 
següents aspectes: 

−  el disseny, emplaçament i orientació de l'edifici; 
−  l'evolució hora a hora en règim transitori dels processos tèrmics; 
−  l'acoblament tèrmic entre zones adjacents de l'edifici a diferents temperatures; 
−  les sol·licitacions interiors, sol·licitacions exteriors i condicions operacionals especificades en els 

apartats 4.1 i 4.2 de CTE DB HE 1, tenint en compte la possibilitat que els espais es comportin en 
oscil·lació lliure; 
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−  els guanys i pèrdues d'energia per conducció a través de l'envolupant tèrmica de l'edifici, composta 
pels tancaments opacs, els buits i els ponts tèrmics, amb consideració de la inèrcia tèrmica dels 
materials; 

−  els guanys i pèrdues produïdes per la radiació solar en travessar els elements transparents o 
semitransparents i les relacionades amb l'escalfament d'elements opacs de l'envolupant tèrmica, 
considerant les propietats dels elements, la seva orientació i inclinació i les ombres pròpies de l'edifici 
o altres obstacles que puguin bloquejar aquesta radiació; 

−  els guanys i pèrdues d'energia produïdes per l'intercanvi d'aire amb l'exterior a causa de ventilació i 
infiltracions tenint en compte les exigències de qualitat de l'aire dels diferents espais i les estratègies 
de control emprades. 

  

Permetent, a més, l'obtenció separada de la demanda energètica de calefacció i de refrigeració de l'edifici. 
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Descripció dels ponts tèrmics lineals 
 

  
  
  

Trobada de façana amb sòl Longitud 
(m) 

Ψ 
(W/(m·K)) 

 

SM1C 
  

79.58 0.13 

 

SM4C 
  

61.26 0.10 

 

Trobada sortint de façana amb terra exterior 
  
Aquest tipus de pont tèrmic no està contemplat per la norma. En aquest 
cas, s'assumeix un valor per defecte per a la transmitància lineal. 

10.71 0.44 

 

Trobada sortint de façana amb terra exterior * 
  
Transmitància de l'element U: 0.4375 W/(m²·K) 
Salt tèrmic: 25.00 °C 
Flux de calor teòric: 18.989 W/m 
Flux de calor real: 27.834 W/m 

1.93 0.35 

 

Trobada sortint de façana amb terra exterior * 
  
Transmitància de l'element U: 0.4418 W/(m²·K) 
Salt tèrmic: 25.00 °C 
Flux de calor teòric: 22.070 W/m 
Flux de calor real: 30.346 W/m 

6.10 0.33 

 

Trobada sortint de façana amb terra exterior * 
  
Transmitància de l'element U: 0.7126 W/(m²·K) 
Salt tèrmic: 25.00 °C 
Flux de calor teòric: 24.192 W/m 
Flux de calor real: 38.001 W/m 

13.52 0.55 

 

Trobada sortint de façana amb terra exterior * 
  
Transmitància de l'element U: 0.8081 W/(m²·K) 
Salt tèrmic: 25.00 °C 
Flux de calor teòric: 37.821 W/m 
Flux de calor real: 55.377 W/m 

1.30 0.70 

 

Trobada sortint de façana amb terra exterior * 
  
Transmitància de l'element U: 0.8667 W/(m²·K) 
Salt tèrmic: 25.00 °C 
Flux de calor teòric: 41.277 W/m 
Flux de calor real: 63.852 W/m 

10.76 0.90 

 

Trobada sortint de façana amb terra exterior * 
  
Transmitància de l'element U: 0.8684 W/(m²·K) 
Salt tèrmic: 25.00 °C 
Flux de calor teòric: 41.574 W/m 
Flux de calor real: 64.428 W/m 

1.91 0.91 

* Càlcul efectuat conforme a la norma UNE EN ISO 10211    
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Descripció dels ponts tèrmics lineals 
 

  

Trobada de façana amb forjat intermedi Longitud 
(m) 

Ψ 
(W/(m·K)) 

 

Forjat entre pisos 
  
Aquest tipus de pont tèrmic no està contemplat per la norma. En aquest 
cas, s'assumeix un valor per defecte per a la transmitància lineal. 

35.14 0.21 

 

Forjat entre pisos * 
  
Transmitància de l'element U: 0.2565 W/(m²·K) 
Salt tèrmic: 25.00 °C 
Flux de calor teòric: 4.349 W/m 
Flux de calor real: 11.734 W/m 

263.19 0.30 

 

Forjat entre pisos * 
  
Transmitància de l'element U: 0.2565 W/(m²·K) 
Salt tèrmic: 25.00 °C 
Flux de calor teòric: 4.682 W/m 
Flux de calor real: 14.359 W/m 

263.19 0.39 

 

Forjat entre pisos * 
  
Transmitància de l'element U: 0.2565 W/(m²·K) 
Salt tèrmic: 25.00 °C 
Flux de calor teòric: 4.945 W/m 
Flux de calor real: 9.975 W/m 

19.85 0.20 

 

Forjat entre pisos * 
  
Transmitància de l'element U: 0.2565 W/(m²·K) 
Salt tèrmic: 25.00 °C 
Flux de calor teòric: 5.676 W/m 
Flux de calor real: 18.389 W/m 

19.85 0.51 

 

Forjat entre pisos * 
  
Transmitància de l'element U: 0.2565 W/(m²·K) 
Salt tèrmic: 25.00 °C 
Flux de calor teòric: 6.388 W/m 
Flux de calor real: 16.379 W/m 

5.04 0.40 

 

Forjat entre pisos * 
  
Transmitància de l'element U: 0.2565 W/(m²·K) 
Salt tèrmic: 25.00 °C 
Flux de calor teòric: 6.542 W/m 
Flux de calor real: 9.814 W/m 

5.04 0.13 

 

Forjat entre pisos * 
  
Transmitància de l'element U: 0.2864 W/(m²·K) 
Salt tèrmic: 25.00 °C 
Flux de calor teòric: 4.855 W/m 
Flux de calor real: 16.099 W/m 

45.29 0.45 

 

Forjat entre pisos * 
  
Transmitància de l'element U: 0.2864 W/(m²·K) 
Salt tèrmic: 25.00 °C 
Flux de calor teòric: 5.227 W/m 
Flux de calor real: 19.929 W/m 

45.29 0.59 
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Descripció dels ponts tèrmics lineals 
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Trobada de façana amb forjat intermedi Longitud Ψ 
(m) (W/(m·K)) 

 

Forjat entre pisos * 
  
Transmitància de l'element U: 0.2864 W/(m²·K) 
Salt tèrmic: 25.00 °C 
Flux de calor teòric: 5.521 W/m 
Flux de calor real: 13.431 W/m 

5.60 0.32 

 

Forjat entre pisos * 
  
Transmitància de l'element U: 0.2864 W/(m²·K) 
Salt tèrmic: 25.00 °C 
Flux de calor teòric: 6.337 W/m 
Flux de calor real: 25.162 W/m 

5.60 0.75 

 

Forjat entre pisos * 
  
Transmitància de l'element U: 0.6186 W/(m²·K) 
Salt tèrmic: 25.00 °C 
Flux de calor teòric: 10.486 W/m 
Flux de calor real: 12.886 W/m 

7.61 0.10 

 

Forjat entre pisos * 
  
Transmitància de l'element U: 0.6186 W/(m²·K) 
Salt tèrmic: 25.00 °C 
Flux de calor teòric: 11.290 W/m 
Flux de calor real: 14.581 W/m 

7.61 0.13 

*  Càlcul efectuat conforme a la norma UNE EN ISO 10211 

  

Trobada de façana amb coberta Longitud 
(m) 

Ψ 
(W/(m·K)) 

 

R3C 
  

95.77 0.35 

 

Trobada de façana amb coberta 
  
Aquest tipus de pont tèrmic no està contemplat per la norma. En aquest 
cas, s'assumeix un valor per defecte per a la transmitància lineal. 

27.68 0.44 

 

Trobada de façana amb coberta * 
  
Transmitància de l'element U: 0.7579 W/(m²·K) 
Salt tèrmic: 25.00 °C 
Flux de calor teòric: 93.311 W/m 
Flux de calor real: 138.744 W/m 

2.18 1.82 

 

Trobada de façana amb coberta * 
  
Transmitància de l'element U: 0.7585 W/(m²·K) 
Salt tèrmic: 25.00 °C 
Flux de calor teòric: 92.524 W/m 
Flux de calor real: 137.574 W/m 

0.15 1.80 



Descripció dels ponts tèrmics lineals 
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Trobada de façana amb coberta Longitud Ψ 
(m) (W/(m·K)) 

 

Trobada de façana amb coberta * 
  
Transmitància de l'element U: 0.9755 W/(m²·K) 
Salt tèrmic: 25.00 °C 
Flux de calor teòric: 101.927 W/m 
Flux de calor real: 141.645 W/m 

16.97 1.59 

*  Càlcul efectuat conforme a la norma UNE EN ISO 10211 

  

Trobada entre façanes Longitud 
(m) 

Ψ 
(W/(m·K)) 

 

C2C 
  

13.91 0.08 

 

C4C 
  

39.44 0.13 

 

Façana en cantonada vertical sortint 
  
Aquest tipus de pont tèrmic no està contemplat per la norma. En aquest 
cas, s'assumeix un valor per defecte per a la transmitància lineal. 

88.32 0.16 

 

Façana en cantonada vertical sortint * 
  
Transmitància de l'element U: 0.2563 W/(m²·K) 
Salt tèrmic: 25.00 °C 
Flux de calor teòric: 38.509 W/m 
Flux de calor real: 39.445 W/m 

2.23 0.04 

 

Façana en cantonada vertical sortint * 
  
Transmitància de l'element U: 0.2565 W/(m²·K) 
Salt tèrmic: 25.00 °C 
Flux de calor teòric: 38.226 W/m 
Flux de calor real: 39.170 W/m 

31.88 0.04 

 

Façana en cantonada vertical sortint * 
  
Transmitància de l'element U: 0.2715 W/(m²·K) 
Salt tèrmic: 25.00 °C 
Flux de calor teòric: 40.452 W/m 
Flux de calor real: 42.109 W/m 

10.08 0.07 

 

Façana en cantonada vertical sortint * 
  
Transmitància de l'element U: 0.2715 W/(m²·K) 
Salt tèrmic: 25.00 °C 
Flux de calor teòric: 40.452 W/m 
Flux de calor real: 42.130 W/m 

9.67 0.07 

 

C6C 
  

23.92 -0.15 



Descripció dels ponts tèrmics lineals 
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Trobada entre façanes Longitud Ψ 
(m) (W/(m·K)) 

 

C8C 
  

40.00 -0.37 

 

Façana en cantonada vertical entrant 
  
Aquest tipus de pont tèrmic no està contemplat per la norma. En aquest 
cas, s'assumeix un valor per defecte per a la transmitància lineal. 

3.27 -0.13 

 

Façana en cantonada vertical entrant * 
  
Transmitància de l'element U: 0.2564 W/(m²·K) 
Salt tèrmic: 25.00 °C 
Flux de calor teòric: 38.528 W/m 
Flux de calor real: 35.561 W/m 

2.23 -0.12 

 

Façana en cantonada vertical entrant * 
  
Transmitància de l'element U: 0.2564 W/(m²·K) 
Salt tèrmic: 25.00 °C 
Flux de calor teòric: 38.528 W/m 
Flux de calor real: 35.563 W/m 

2.23 -0.12 

 

Façana en cantonada vertical entrant * 
  
Transmitància de l'element U: 0.2565 W/(m²·K) 
Salt tèrmic: 25.00 °C 
Flux de calor teòric: 38.226 W/m 
Flux de calor real: 35.292 W/m 

6.16 -0.12 

*  Càlcul efectuat conforme a la norma UNE EN ISO 10211 

  

Unió no especificada per la norma Longitud 
(m) 

Ψ 
(W/(m·K)) 

 

Trobada de façana amb coberta * 
  
Transmitància de l'element U: 0.8232 W/(m²·K) 
Salt tèrmic: 25.00 °C 
Flux de calor teòric: 103.150 W/m 
Flux de calor real: 179.783 W/m 

4.09 3.07 

* Càlcul efectuat conforme a la norma UNE EN ISO 10211  



Descripció dels ponts tèrmics lineals 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio ANTIC EDIFICI DE LA TENERIA
Dirección PLAÇA DEL REI Nº 15
Municipio Igualada Código Postal 08700
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática D2 Año construcción 1930
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 4940804CG8044S0001TX

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos JOSEP TICÓ ORTET NIF(NIE) 78081738G
Razón social ENGINYERIA LLIRO ASSOCIATS SL NIF B65282451
Domicilio GRECIA 4, NAU 2
Municipio Igualada Código Postal 08700
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: josep.tico@lliro.com Teléfono 93 806 61 96

Titulación habilitante según normativa vigente ENGINYER INDUSTRIAL, 13.051 COL·LEGI ENGINYERS INDUSTRIALS
DE CATALUNYA

Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.1

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

 65.2 AA< 75.9

B75.9-123.3

C123.3-189.7

D189.7-246.7

E246.7-303.6

F303.6-379.5

G≥ 379.5

 11.1 AA< 15.3

B15.3-24.9

C24.9-38.3

D38.3-49.8

E49.8-61.3

F61.3-76.6

G≥ 76.6

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 10/5/2016

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 2771.89

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta U Tipo 1 Cubierta 1.61 0.42 Conocidas
Cubierta U Tipo 2 Cubierta 3.29 0.14 Conocidas
Cubierta U Tipo 3 Cubierta 3.15 0.07 Conocidas
Cubierta U Tipo 4 Cubierta 13.25 0.33 Conocidas
Cubierta U Tipo 5 Cubierta 3.62 0.29 Conocidas
Cubierta U Tipo 6 Cubierta 6.39 0.16 Conocidas
Cubierta U Tipo 7 Cubierta 21.11 0.65 Conocidas
Cubierta U Tipo 8 Cubierta 14.2 0.51 Conocidas
Cubierta U Tipo 9 Cubierta 49.77 1.53 Conocidas
Cubierta U Tipo 10 Cubierta 9.57 0.71 Conocidas
Cubierta U Tipo 11 Cubierta 8.7 0.84 Conocidas
Cubierta U Tipo 12 Cubierta 109.89 1.28 Conocidas
Cubierta U Tipo 13 Cubierta 13.0 0.55 Conocidas
Cubierta U Tipo 14 Cubierta 0.39 0.58 Conocidas
Cubierta U Tipo 15 Cubierta 3.66 0.72 Conocidas
Cubierta U Tipo 16 Cubierta 21.13 0.91 Conocidas
Cubierta U Tipo 17 Cubierta 3.04 0.52 Conocidas
Cubierta U Tipo 18 Cubierta 7.1 0.27 Conocidas
Cubierta U Tipo 19 Cubierta 432.67 0.28 Conocidas
Cubierta U Tipo 20 Cubierta 46.43 0.30 Conocidas
Fachada Norte Fachada 371.97 0.26 Conocidas
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Fachada Este Fachada 174.08 0.26 Conocidas
Fachada Oeste Tipo U 1 Fachada 47.73 0.62 Conocidas
Fachada Oeste Tipo U 2 Fachada 40.06 0.26 Conocidas
Fachada Sur Fachada 314.12 0.26 Conocidas
Conjunto Solera Tipo U 1 Suelo 540.75 0.22 Estimadas
Conjunto Solera Tipo U 2 Suelo 27.84 0.22 Estimadas
Conjunto Solera Tipo U 3 Suelo 66.64 0.22 Estimadas
Medianería Fachada 370.0 0.00
Partición vertical Partición Interior 100.0 0.25 Conocidas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.

Factor solar
Conjunto Norte Tipo 1 Hueco 24.32 2.42 0.50 Conocido Conocido
Conjunto Norte Tipo 2 Hueco 4.96 1.84 0.50 Conocido Conocido
Conjunto Norte Tipo 3 Hueco 16.64 2.51 0.50 Conocido Conocido
Conjunto Este Tipo 1 Hueco 17.01 2.24 0.50 Conocido Conocido
Conjunto Este Tipo 2 Hueco 0.87 2.49 0.50 Conocido Conocido
Conjunto Este Tipo 3 Hueco 2.16 2.49 0.50 Conocido Conocido
Conjunto Este Tipo 4 Hueco 6.66 2.38 0.50 Conocido Conocido
Conjunto Este Tipo 5 Hueco 13.20 2.28 0.50 Conocido Conocido
Conjunto Este Tipo 6 Hueco 5.76 2.41 0.50 Conocido Conocido
Conjunto Este Tipo 7 Hueco 8.64 2.41 0.50 Conocido Conocido
Conjunto Este Tipo 8 Hueco 8.64 2.42 0.50 Conocido Conocido
Conjunto Sur Tipo 1 Hueco 3.04 2.60 0.50 Conocido Conocido
Conjunto Sur Tipo 2 Hueco 5.25 2.26 0.50 Conocido Conocido
Conjunto Sur Tipo 3 Hueco 20.16 2.40 0.50 Conocido Conocido
Conjunto Sur Tipo 4 Hueco 24.32 2.42 0.50 Conocido Conocido
Conjunto Sur Tipo 5 Hueco 6.36 1.84 0.50 Conocido Conocido
Conjunto Sur Tipo 6 Hueco 16.64 2.51 0.50 Conocido Conocido

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Planta Baixa Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 337.0 Electricidad Conocido

Planta Primera Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 345.0 Electricidad Conocido

Planta Segona Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 337.0 Electricidad Conocido

Planta Tercera Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 345.0 Electricidad Conocido

Planta Quarta Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 381.0 Electricidad Conocido

TOTALES Calefacción
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Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Planta Baixa Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 516.0 Electricidad Conocido

Planta Primera Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 536.0 Electricidad Conocido

Planta Segona Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 502.0 Electricidad Conocido

Planta Tercera Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 536.0 Electricidad Conocido

Planta Quarta Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 597.0 Electricidad Conocido

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diario de ACS a 60° (litros/día) 0.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES ACS

Ventilación y bombeo (sólo edificios terciarios)

Nombre Tipo Servicio asociado Consumo de energía
[kWh/año]

Ventilador Calefacció Ventilador de varias
velocidades Calefacción 828.70

Ventilador Refrigeració Ventilador de varias
velocidades Refrigeración 1197.70

Bomba Quantum General Bomba de caudal
constante Calefacción 109.50

Bomba Quantum Circuit 1 Bomba de caudal
constante Calefacción 109.50

Bomba Quantum Circuit 2 Bomba de caudal
constante Calefacción 109.50

Bomba Quantum Circuit 3 Bomba de caudal
constante Calefacción 33.70

TOTALES 2388.6

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media

[lux] Modo de obtención

Edificio Objeto 8.77 1.75 500.00 Estimado

TOTALES 8.77
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 2771.89 Intensidad Baja - 8h
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática D2 Uso Intensidad Baja - 8h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

 11.1 AA< 15.3

B15.3-24.9

C24.9-38.3

D38.3-49.8

E49.8-61.3

F61.3-76.6

G≥ 76.6

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] A
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] A

2.61 0.00

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]¹
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] A

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] B
0.92 7.27

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 10.88 30168.26
Emisiones CO2 por otros combustibles 0.20 558.73

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

 65.2 AA< 75.9

B75.9-123.3

C123.3-189.7

D189.7-246.7

E246.7-303.6

F303.6-379.5

G≥ 379.5

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] A
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] A

15.16 0.00

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]¹

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] A

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] B
5.44 42.92

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 15.5

B15.5-25.1

 26.0 CC25.1-38.7

D38.7-50.3

E50.3-61.9

F61.9-77.4

G≥ 77.4

A< 9.3

 14.2 BB9.3-15.1

C15.1-23.3

D23.3-30.2

E30.2-37.2

F37.2-46.5

G≥ 46.5

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

¹El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Grupo de Mejoras A

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

 51.1 AA< 75.9

B75.9-123.3

C123.3-189.7

D189.7-246.7

E246.7-303.6

F303.6-379.5

G≥ 379.5

 9.1 AA< 15.3

B15.3-24.9

C24.9-38.3

D38.3-49.8

E49.8-61.3

F61.3-76.6

G≥ 76.6

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 15.5

B15.5-25.1

 26.0 CC25.1-38.7

D38.7-50.3

E50.3-61.9

F61.9-77.4

G≥ 77.4

A< 9.3

 14.2 BB9.3-15.1

C15.1-23.3

D23.3-30.2

E30.2-37.2

F37.2-46.5

G≥ 46.5

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 32.51 -302.8 % 2.78 0.0 % 0.00 - % 21.96 0.0 % 58.12 -72.6 %

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
1.11 A 92.7 % 5.44 A 0.0 % 0.00 A - % 42.92 B 0.0 % 51.15 A 21.6 %

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 0.59 A 77.6 % 0.92 A 0.0 % 0.00 A - % 7.27 B 0.0 % 9.06 A 18.2 %

Demanda [kWh/m² año] 26.00 C 0.0 % 14.20 B 0.0 %

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Dada la buena calificación del edificio no seria necesario establecer ninguna mejora.
Coste estimado de la medida
10000.0 €
Otros datos de interés
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 10/5/2016

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
Inspección ocular del edificio, toma de medidas elementos, cerramientos y envolventes.

Medidas de las camaras y vidrios en ventanas.

Información extraida del proyecto de rehabilitación existente.

DOCUMENTACION ADJUNTA
Manuales CE3X

CTE
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Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Grupo de Mejoras A

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Dada la buena calificación del edificio no seria necesario establecer ninguna mejora.
Coste estimado de la medida
10000.0 €
Otros datos de interés

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

 51.15 AA< 75.9

B75.9-123.3

C123.3-189.7

D189.7-246.7

E246.7-303.6

F303.6-379.5

G≥ 379.5

 9.06 AA< 15.3

B15.3-24.9

C24.9-38.3

D38.3-49.8

E49.8-61.3

F61.3-76.6

G≥ 76.6

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/ m² año] [kWh/m² año]
A< 15.5

B15.5-25.1

 26.0 CC25.1-38.7

D38.7-50.3

E50.3-61.9

F61.9-77.4

G≥ 77.4

A< 9.3

 14.2 BB9.3-15.1

C15.1-23.3

D23.3-30.2

E30.2-37.2

F37.2-46.5

G≥ 46.5
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ANALISÍS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Consumo Energía
final [kWh/m² año]

32.51 -302.8 % 2.78 0.0 % 0.00 - % 21.96 0.0 % 58.12 -72.6 %

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
1.11 A 92.7 % 5.44 A 0.0 % 0.00 A - % 42.92 B 0.0 % 51.15 A 21.6 %

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año]

0.59 A 77.6 % 0.92 A 0.0 % 0.00 A - % 7.27 B 0.0 % 9.06 A 18.2 %

Demanda [kWh/m²
año]

26.00 C 0.0 % 14.20 B 0.0 %

ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo
Superficie

actual
[m²]

Transmitancia
actual

[W/m² K]

Superficie
post

mejora
[m²]

Transmitancia
post mejora

[W/m² K]

Cubierta U Tipo 1 Cubierta 1.61 0.42 1.61 0.42
Cubierta U Tipo 2 Cubierta 3.29 0.14 3.29 0.14
Cubierta U Tipo 3 Cubierta 3.15 0.07 3.15 0.07
Cubierta U Tipo 4 Cubierta 13.25 0.33 13.25 0.33
Cubierta U Tipo 5 Cubierta 3.62 0.29 3.62 0.29
Cubierta U Tipo 6 Cubierta 6.39 0.16 6.39 0.16
Cubierta U Tipo 7 Cubierta 21.11 0.65 21.11 0.65
Cubierta U Tipo 8 Cubierta 14.20 0.51 14.20 0.51
Cubierta U Tipo 9 Cubierta 49.77 1.53 49.77 1.53

Cubierta U Tipo 10 Cubierta 9.57 0.71 9.57 0.71
Cubierta U Tipo 11 Cubierta 8.70 0.84 8.70 0.84
Cubierta U Tipo 12 Cubierta 109.89 1.28 109.89 1.28
Cubierta U Tipo 13 Cubierta 13.00 0.55 13.00 0.55
Cubierta U Tipo 14 Cubierta 0.39 0.58 0.39 0.58
Cubierta U Tipo 15 Cubierta 3.66 0.72 3.66 0.72
Cubierta U Tipo 16 Cubierta 21.13 0.91 21.13 0.91
Cubierta U Tipo 17 Cubierta 3.04 0.52 3.04 0.52
Cubierta U Tipo 18 Cubierta 7.10 0.27 7.10 0.27
Cubierta U Tipo 19 Cubierta 432.67 0.28 432.67 0.28
Cubierta U Tipo 20 Cubierta 46.43 0.30 46.43 0.30

Fachada Norte Fachada 371.97 0.26 371.97 0.26
Fachada Este Fachada 174.08 0.26 174.08 0.26

Fachada Oeste Tipo U 1 Fachada 47.73 0.62 47.73 0.62
Fachada Oeste Tipo U 2 Fachada 40.06 0.26 40.06 0.26

Fachada Sur Fachada 314.12 0.26 314.12 0.26
Conjunto Solera Tipo U 1 Suelo 540.75 0.22 540.75 0.22
Conjunto Solera Tipo U 2 Suelo 27.84 0.22 27.84 0.22
Conjunto Solera Tipo U 3 Suelo 66.64 0.22 66.64 0.22

Medianería Fachada 370.00 0.00 370.00 0.00

Partición vertical Partición
Interior 100.00 0.25 100.00 0.25
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Huecos y lucernarios

Nombre Tipo
Superficie

actual
[m²]

Transmitancia
actual del

hueco[W/m²
K]

Transmitancia
actual del

vidrio[W/m²
K]

Superficie
post

mejora
[m²]

Transmitancia
post mejora

[W/m² K]

Transmitancia
post mejora

del vidrio
[W/m² K]

Conjunto
Norte Tipo 1 Hueco 24.32 2.42 2.24 24.32 2.42 2.24

Conjunto
Norte Tipo 2 Hueco 4.96 1.84 1.60 4.96 1.84 1.60

Conjunto
Norte Tipo 3 Hueco 16.64 2.51 2.34 16.64 2.51 2.34

Conjunto
Este Tipo 1 Hueco 17.01 2.24 2.04 17.01 2.24 2.04

Conjunto
Este Tipo 2 Hueco 0.87 2.49 2.32 0.87 2.49 2.32

Conjunto
Este Tipo 3 Hueco 2.16 2.49 2.32 2.16 2.49 2.32

Conjunto
Este Tipo 4 Hueco 6.66 2.38 2.20 6.66 2.38 2.20

Conjunto
Este Tipo 5 Hueco 13.20 2.28 2.09 13.20 2.28 2.09

Conjunto
Este Tipo 6 Hueco 5.76 2.41 2.23 5.76 2.41 2.23

Conjunto
Este Tipo 7 Hueco 8.64 2.41 2.23 8.64 2.41 2.23

Conjunto
Este Tipo 8 Hueco 8.64 2.42 2.25 8.64 2.42 2.25

Conjunto
Sur Tipo 1 Hueco 3.04 2.60 2.45 3.04 2.60 2.45

Conjunto
Sur Tipo 2 Hueco 5.25 2.26 2.07 5.25 2.26 2.07

Conjunto
Sur Tipo 3 Hueco 20.16 2.40 2.22 20.16 2.40 2.22

Conjunto
Sur Tipo 4 Hueco 24.32 2.42 2.24 24.32 2.42 2.24

Conjunto
Sur Tipo 5 Hueco 6.36 1.84 1.60 6.36 1.84 1.60

Conjunto
Sur Tipo 6 Hueco 16.64 2.51 2.34 16.64 2.51 2.34

INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimación
Energía

Consumida
anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimiento
estacional

post mejora

Estimación
Energía

Consumida
anual Post

mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Planta Baixa

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

337.0 % -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

337.0 % - -

Planta Primera

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

345.0 % -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

345.0 % - -
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Planta Segona

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

337.0 % -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

337.0 % - -

Planta Tercera

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

345.0 % -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

345.0 % - -

Planta Quarta

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

381.0 % -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

381.0 % - -

Nueva instalación
calefacción

- - - -
Caldera
Estándar

80.0 % - -

TOTALES

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimación
Energía

Consumida
anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimiento
estacional

post mejora

Estimación
Energía

Consumida
anual Post

mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Planta Baixa

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

516.0 % -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

516.0 % - -

Planta Primera

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

536.0 % -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

536.0 % - -

Planta Segona

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

502.0 % -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

502.0 % - -

Planta Tercera

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

536.0 % -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

536.0 % - -

Planta Quarta

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

597.0 % -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

597.0 % - -

TOTALES - - - - -
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Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimación
Energía

Consumida
anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimiento
estacional

post mejora

Estimación
Energía

Consumida
anual Post

mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

TOTALES - - - - -

Torres de refrigeración (sólo edificios terciarios)

Nombre Tipo Servicio
asociado

Consumo
de energía
[kWh/año]

Tipo post
mejora

Servicio
asociado post

mejora

Consumo de
energía post

mejora

Ventilación y bombeo (sólo edificios terciarios)

Nombre Tipo Servicio
asociado

Consumo
de energía
[kWh/año]

Tipo post
mejora

Servicio
asociado post

mejora

Consumo de
energía post

mejora

Ventilador Calefacció
Ventilador
de varias

velocidades
Calefacción 828.7

Ventilador de
varias

velocidades
Calefacción 828.7

Ventilador Refrigeració
Ventilador
de varias

velocidades
Refrigeración 1197.7

Ventilador de
varias

velocidades
Refrigeración 1197.7

Bomba Quantum
General

Bomba de
caudal

constante
Calefacción 109.5

Bomba de
caudal

constante
Calefacción 109.5

Bomba Quantum
Circuit 1

Bomba de
caudal

constante
Calefacción 109.5

Bomba de
caudal

constante
Calefacción 109.5

Bomba Quantum
Circuit 2

Bomba de
caudal

constante
Calefacción 109.5

Bomba de
caudal

constante
Calefacción 109.5

Bomba Quantum
Circuit 3

Bomba de
caudal

constante
Calefacción 33.7

Bomba de
caudal

constante
Calefacción 33.7
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INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio
Potencia
instalada

[W/m²]

VEEI
[W/m²100lux]

Iluminancia
media [lux]

Potencia
instalada post
mejora [W/m²]

VEEI post
mejora

[W/m²100lux]

Iluminancia
media post
mejora [lux]

Edificio Objeto 8.77 1.8 500 8.77 1.8 500
TOTALES 8.77 - - 8.77 - -

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio Objeto 2771.89 Intensidad Baja - 8h
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Versió Adobe:

El formulari de sol·licitud s'ha enviat correctament

Acusament de rebuda de la sol·licitud

•  Fitxer enviat:  formulariENE001SOLC160510095927-enviar.pdf  
•  Resum*:  49de50652165d940122890e28f8e1e3c 

El formulari ha arribat correctament. Ara heu de fer el pagament de la taxa pertinent al registre del certificat. Un cop fet el 
pagament, i si tota la informació és correcta, rebreu l'etiqueta energètica a la carpeta de les vostres gestions. Gràcies

* Per tal de garantir que el present acusament de rebuda correspon de forma fidedigna als documents lliurats, s'inclou un resum 
d'aquests, calculat mitjançant algoritmes criptogràfics.

Dades generals

20/05/2016 09:30:31

Data de registre

9015-253616/2016

Número de registre

K1L4Z1VVZ

Codi de tràmit (ID)

Recordatoris

La Generalitat de Catalunya posa a la seva disposició diferents canals per consultar l'estat d'aquest tràmit:
Per internet a l'adreça  http://web.gencat.cat/ca/tramits o  http://www.gencat.cat/canalempresa

Per telèfon trucant al 012.

S'aconsella que imprimeixi o desi en local la sol.licitud per a que tingui constància de les dades que ha escrit i dels números 
identificatius que hi ha en aquesta plana perquè li permetran fer consultes sobre l'estat del tràmit.

http://web.gencat.cat/ca/tramits
http://www.gencat.cat/canalempresa
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Certificat d'eficiència energètica d'edificis / part de l'edifici

Versió Adobe:

Motius per dur a terme la certificació

Edifici de l¿administració pública

No

És una renovació o modificació d’un altre registre?

Propietat de l'edifici

Propietat pública

Es tracta d'un edifici o habitatge de protecció oficial?

Fase del certificat d'eficiència energètica

Edifici existent

Terciari

Ús de l'edifici / part de l'edifici a certificar

Educació

Tipus d'edifici terciari

Sí

El tècnic certificador ha realitzat  una visita a l'edifici o 
habitatge?

Exemple habitatge: 1234567CG1011N0024JG / 
Exemple edifici:1234567CG1011N

4940804CG8044S0001TX

Referència cadastral Altra referència cadastral (en cas necessari)

2.771,89

Superfície útil habitable m2

! Segons l'apèndix A del document HE1 del CTE, els recintes habitables són 
aquells destinats a l'ús de persones, dels quals la densitat d'ocupació i 
temps d'estança exigeixen unes condicions acústiques, tèrmiques i de 
salubritat adequades. Els recintes no habitables són els aparcaments, 
trasters, les cambres tècniques i sota cobertes no condicionats, i les seves 
zones comuns.

Adreça habitatge o edifici objecte de la certificació

Del Rei

Nom de la via

15

Número

PortaPisEscalaBloc

08700

Codi postal

Indicar altres números d’adreça (en 
cas de tenir més d’un)

L'adreça que es mostra a continuació serà la que aparegui a l'etiqueta de certificació energètica. Comprovi atentament que és correcta, una vegada 
tramitada la sol·licitud només es podrà canviar mitjançant una nova tramitació amb la corresponent taxa.

!

[Exemple: en el cas del carrer Barcelona 100  - 102 bis, afegir només 102 bis]

Plaça

Tipus de via

Barcelona

Província

Anoia

Comarca

Igualada

Població
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Certificat d'eficiència energètica d'edificis / part de l'edifici

Versió Adobe:

Dades del promotor o propietari

Indiqueu el tipus de persona:

Persona física Persona jurídica

Dades del representant de l'empresa

Dades d'identificació de l'empresa

AJUNTAMENT D'IGUALADA

Raó social

P0810100H

NIF d'empresa

MARC

Nom

CASTELLS

Primer cognom

BERZOSA

Segon cognom

DNI

Tipus de document d'identificació

46657335H

Número d'identificació

938031950

Telèfon fix Telèfon mòbil Fax

atencio.ciutadana@aj-igualada.ne

Adreça de correu electrònic

Adreça

Residència fora de l'Estat espanyol  

Ajuntament

Nom de la via

1

Número

Bloc Escala Pis Porta

08700

Codi postal

Plaça

Tipus de via

Barcelona

Província

Igualada

Municipi

Espanya

País
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Certificat d'eficiència energètica d'edificis / part de l'edifici

Versió Adobe:

Dades del tècnic responsable de la certificació energètica de l'edifici

JOSEP

Nom

TICÓ

Primer cognom

ORTET

Segon cognom

78081738G

Número d'identificació

josep.tico@lliro.com

Adreça de correu electrònic

667011967

Telèfon mòbil

938066196

Telèfon fix

DNI

Tipus de document d'identificació

Fax

Adreça

Residència fora de l'Estat espanyol  

Grecia

Nom de la via

4

Número

Bloc Escala Pis

2

Porta

08700

Codi postal

Carrer

Tipus de via

Barcelona

Província

Igualada

Municipi

Espanya

País

Altres dades del tècnic

13.051

Nº col·legiat

Col·legi Enginyers Industrials 

Col·legi

Enginyer

Titulació

En  cas que es desitgi que les dades de l'empresa on treballa el tècnic certificador apareguin en 
l'informe de liquidació, ompli els següents camps:

Dades d'identificació de l'empresa

Raó social NIF d'empresa
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Certificat d'eficiència energètica d'edificis / part de l'edifici

Versió Adobe:

En cas necessari: dades del representant del propietari / promotor que té encomanada la gestió de 
l'immoble.
Indiqueu el tipus de persona:

Persona física Persona jurídica

Dades del representant de l'empresa

Dades d'identificació de l'empresa

AJUNTAMENT D'IGUALADA

Raó social

P0810100H

NIF d'empresa

MARC

Nom

CASTELLS

Primer cognom

BERZOSA

Segon cognom

DNI

Tipus de document d'identificació

46657335H

Número d'identificació

938031950

Telèfon fix Telèfon mòbil Fax

atencio.ciutadana@aj-igualada.ne

Adreça de correu electrònic

Adreça

Residència fora de l'Estat espanyol  

Ajuntament

Nom de la via

1

Número

Bloc Escala Pis Porta

08700

Codi postal

Plaça

Tipus de via

Barcelona

Província

Igualada

Municipi País
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Certificat d'eficiència energètica d'edificis / part de l'edifici

Versió Adobe:

Qualificació energètica global

Abans de 1979

Normativa vigent (construcció/rehabilitació)

CE3X

Procediment  de qualificació energètica utilitzat (eina):

Consum d'energia primària anual de l'edifici

65,20

kWh/any m2 (rati m2)

Emissions anuals de CO2 

11,10

Kg CO2/m2 any (rati m2)

A

Qualificació energètica obtinguda (energia primària)

A

Qualificació energètica obtinguda (emissions)

C

Lletra qualificació demanda parcial de calefacció

B

Lletra qualificació demanda parcial de refrigeració

Tipus d'instal·lació  
Es considera que una instal·lació és centralitzada si un mateix generador de calor/fred abasteix a més d'un habitatge o local

Individualitzat

Calefacció

Individualitzat

Refrigeració

Característiques de l'edifici
Envolupant

SÍ

Disposa d’aïllament en la majoria de tancaments?

Doble baix emissiu

Tipus d'envidrament majoritari

Sistemes  
Es considera potència nominal la suma dels equips de l'edifici o part de l'edifici a certificar. En cas de tractar-se d'una instal·lació centralitzada s'ha de 
posar la potència total de la instal·lació.

No

Generació conjunta de calefacció i ACS? Potència útil (kW)

Electricitat

Font energètica

Sí

Generació conjunta de calefacció i refrigeració?

293,5

Potència útil (kW)

Electricitat

Font energètica

0,0

Potència d'ACS (kW)
(posar 0 en cas de no tenir-ne)

Font energètica d'ACS Font energètica de refrigeració

15,4

Potència d'il·luminació (kW) 
(només en cas de terciari)

Energies renovables

NO

Disposa d'energia solar 
tèrmica

NO

Disposa d'energia solar 
fotovoltaica

NO

Disposa d'energia geotèrmica

NO

Disposa d'un sistema amb 
biomassa

Observacions

Sí

El promotor o propietari està al corrent de les seves exigències de manteniment establertes en la IT3 de manteniment i ús del 
RD1027/2007 de 20 de juliol pel qual s’aprova el RITE, o modificacions posteriors?
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Versió Adobe:

Avisos

Si voleu rebre avisos sobre notícies, jornades o esdeveniments relacionats amb la certificació energètica marqueu la següent casella:

Correu electrònic

Documentació annexa
Adjunteu els següents documents:

obligatoriInforme de certificació d'eficiència energètica obtingut amb les eines reconegudes 
pel Ministeri (format .pdf o .zip) 
DOC1_4940804CG8044S0001TX.pdf

obligatoriArxius informàtics associats al procés de la certificació. (Adjuntar tots els arxius i 
carpetes generades per les eines homologades durant el procés de certificació en 
un sol document .zip o .rar) 
DOC2_4940804CG8044S0001TX.zip

obligatoriModel de representació en el procediment iniciat a instància del propietari, 
promotor o representant de l'edifici o part del mateix objecte de certificació 
(format .pdf o .zip) 
DOC3_1565 FULL REPRESENTACIO SIGNAT.pdf

obligatoriDocument amb el detall de les recomanacions de millora d'eficiència energètica 
de l'edifici o habitatge i descripció de les proves i comprovacions fetes pel tècnic 
certificador (en .pdf o .zip) 
DOC4_4940804CG8044S0001TX_informeMedidasMejora.pdf

obligatoriArxius informàtics associats al procés de la certificació en format XML (.xml) 
DOC5_4940804CG8044S0001TX.xml

La mida màxima del fitxer de sol.licitud incloent els adjunts és de 5MB.

En el cas d'utilitzar CALENER VYP o CALENER GT, s'haurà d'adjuntar també l'arxiu de LIDER.1

Declaro responsablement com a tècnic competent
Que les dades aportades en aquest expedient són certes i vigents i que els documents annexats reprodueixen fidelment els 
originals.

Que sóc un tècnic competent d’acord amb el que s’estableix a l’article 1.3 lletra p) del Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel 
qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis i estic en possessió d’una de les 
titulacions acadèmiques i professionals habilitants per a la redacció de projectes o direcció d’obres i direcció d’execució 
d’obres d’edificació o per a la realització de projectes d’instal•lacions tèrmiques. A aquests efectes, s’entendrà com a tècnic 
competent els titulats que estan especificats a la pàgina web de l'Institut Català d'Energia (www.gencat.cat/icaen).

Que la persona física/jurídica promotor o propietari de l’edifici o part de l’edifici descrit en aquest expedient ha contractat els 
meus serveis per realitzar el procediment de certificació energètica d’edificis i ostento la representació d’aquesta persona per 
a realitzar tots els tràmits d’aquest procediment davant de l’ICAEN.

Que estic en possessió d'una pòlissa de responsabilitat civil professional vigent i al corrent de pagament.

Les persones que subscriuen autoritzen,
A l'ICAEN a cedir les vostres dades i els resultats de la certificació energètica obtinguda a altres Administracions Públiques 
competents en matèria de certificació perquè, entre altres finalitats, siguin objecte de publicació al Registre Públic a què fa 
referència el RD 235/2013

A l'ICAEN a efectuar les consultes telemàtiques a PICA i altres registres de les Administracions Públiques, en els termes 
establerts en el Decret 56/2009, de 7 d’abril, amb la finalitat de dur a terme la gestió, el control i les inspeccions del 
procediment de la Certificació Energètica d’Edificis.

http://www.gencat.cat/icaen
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Versió Adobe:

       

Accepto les condicions

Protecció de dades 
  
Als efectes previstos a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us 
informem que les dades consignades en aquest document s’incorporaran en un fitxer responsabilitat de l’ICAEN, degudament inscrit 
al Registre de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb la finalitat de dur a terme la gestió, el  control i les inspeccions del 
Registre de Certificació Energètica d’Edificis així com l’explotació estadística i l’elaboració del Registre Públic de Certificats. 

També us informem que, segons l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal les vostres dades  personals seran recollides, incorporades i tractades en el fitxer automatitzat Gestor de l’Oficina Virtual 
de Tràmits, la finalitat del qual és garantir la traçabilitat de totes les gestions que la ciutadania realitza amb l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, a través del portal multicanal Gencat Serveis i Tràmits. L’òrgan  responsable del fitxer és la Direcció 
General d’Atenció Ciutadana i Difusió i l’adreça on la persona interessada pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i 
oposició és Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona. 

Vostè dóna el seu consentiment per a què les vostres dades siguin tractades i cedides, en cas de ser necessari, als departaments o 
entitats públiques o privades corresponents que participin en matèria de certificació, només per a les finalitats a dalt exposades.  

Per a exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel•lació, així com per a comunicar qualsevol modificació de les vostres 
dades, pot contactar amb l’Institut Català d’Energia en l’adreça, C. Pamplona, 113, 3a planta, 08018 (Barcelona) o a l’adreça 
electrònica: icaen@gencat.cat, o bé amb la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió, que és l’òrgan responsable del fitxer 
automatitzat Gestor de l’Oficina Virtual de Tràmits, en l’adreça Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona. 

Tanmateix, l’acceptació d’aquestes condicions, suposa el consentiment al tractament de les vostres dades personals, per a la 
prestació dels serveis que sol•liciteu a través d’aquest portal i, si escau, per fer les gestions necessàries amb les administracions o 
entitats públiques que intervinguin en la tramitació, i la seva posterior incorporació en l’esmentat fitxer automatitzat Gestor de 
l’Oficina Virtual de Tràmits.
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Carta de pagament
Dades d'identificació

Informació econòmica

Dades de la sol·licitud

CODI DE PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ CPR: 9050794

Segell de conformitat de pagament

Talleu per la línia de punts
Còpia per a la persona sol·licitant

AJUNTAMENT D'IGUALADA

Nom

P0810100H

Document d'identificació

K1L4Z1VVZ

Codi de tràmit (ID)

20/05/2016

Data alta sol·licitud

Pagament de la taxa de l'art. 14.12 del Decret Legislatiu 3/2008, per la revisió, 
control i inspecció del registre de certificació energètica d'edificis.

Concepte
262,50 €
Import

00811001532

Emissora

0010329447233

Referència

200816

Identificador

262,50 €

Import

Abans de pagar, comproveu que les dades siguin correctes. Recordeu que podeu realitzar el pagament fent servir la vostra targeta 
de crèdit mitjançant l'opció de pagament en línia disponible a la informació de detall del vostre tràmit. 
  
Com mitjans de pagament alternatius, podeu fer servir els oferts per "la Caixa". En aquest cas, caldrà conservar el resguard 
justificatiu del pagament com a comprovant.

Carta de pagament

CODI DE PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ CPR: 9050794

RIN

Còpia per a l'entitat financera

9050700811001532001032944723320081600000262500

AJUNTAMENT D'IGUALADA

Nom

P0810100H

Document d'identificació

Pagament de la taxa de l'art. 14.12 del Decret Legislatiu 3/2008, per la revisió, 
control i inspecció del registre de certificació energètica d'edificis.

Concepte
262,50 €
Import

00811001532

Emissora

0010329447233

Referència

200816

Identificador

EUR***262,50

Import

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/tramit/anonIntegratedTramit.do?reqCode=openAnonActionDetailPending&contactIdentity=1226090&actionId=1658759&caseCode=K1L4Z1VVZ&returnUrl=www.gencat.cat&ordinal=1&set-locale=ca_ES
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IGUZZINI MJ26_J010 Lightshine 68W / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 100  100  100  100  83

MJ26 :
sistema modular de suspensión con fuentes LED. Módulo para luz con
deslumbramiento controlado - High Contrast - específico para fila continua.
Realizado en perfil de aluminio extremadamente sutil; en las composiciones
en serie, los módulos se deben completar con los accesorios necesarios.
Emisión directa (aproximadamente 55%) con 3 grupos de 5 elementos con
óptica fija - apertura flood; la composición estructural del sistema óptico
determina una emisión directa de deslumbramiento controlado (UGR < 19) y
optimiza el confort visual. Emisión indirecta (aproximadamente 45%) con
LED de alto rendimiento apantallados por difusores ópticos de PMMA
transparentes milrayas. Sistema de alimentación electrónico integrado en el
aparato. Posibilidad de encendidos separados de luz directa e indirecta.
LED blanco warm

MJ26.001 - módulo para fila continua L 1278 - High Contrast - LED 56W
warm white - emisión up / down 4900 lm - alimentación electrónica integrada
- emisión down UGR < 19 - emisión up difusa - Blanco
J010 - Suspensión L = 1000 mm
LL62 - Lámpara nr. 12 leds warm white
LL61 - Lámpara nr. 15 leds warm white

Emisión de luz 1:

Existencias:
9 x
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IGUZZINI ME33_MXK4_MXM1_LENGTH2 Underscore15 - 18 19,2W / Hoja de datos
de luminarias

Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  77  94  100  60

ME33 :
Producto para iluminación lineal - con LED monocromático blanco -
realizado sobre un circuito flexible blanco. Protección
externa mediante vaina de PVC transparente con tapones en los extremos.
Grado de protección IP67 para la tira con longitud integral
(no seccionada). Los extremos de los circuitos incorporan conectores con
grado de protección IP20, por lo tanto, las operaciones de adaptación del
aislamiento de los conectores son responsabilidad del instalador. Consta de
bobinas de 5 metros enrolladas en soportes específicos; la caja incluye un
kit de conexiones para empalmes en línea o a la alimentación. Para la
instalación utilizar los accesorios de montaje disponibles. La tira puede
cortarse con una separación de 25 mm (mínimo 3 LEDS); en caso de cortes
intermedios utilice los tapones incluidos de serie y asegúrese de sellar bien
las extremidades cortadas a fin de poder restablecer las condiciones de
protección. Características
LED: color blanco 3000 K (el valor es indicativo y puede sufrir ligeras
variaciones) - 120 LEDS/m - ángulo de apertura 140° - 48 W totales
- alimentación 12 V - máx. 2 bobinas conectables en línea. Alimentadores a
solicitar por separado

MXK4 :
Perfil rígido de aluminio para instalación angular (inclinación 45°); la forma
del perfil permite aplicar todas las Ledstrip monocromáticas con LED de
emisión frontal, disponibles en versiones estándar (con adhesivo) o tube
(con funda externa). Acabados disponibles: gris galvanizado - blanco. El
perfil se puede completar con un difusor disponible en dos acabados: ópalo
y translúcido.

MXM1 :
Difusor en policarbonato ópalo específico para perfiles Underscore para
Ledstrip monocromática. El acabado del difusor, combinado con perfiles
altos, atenúa el efecto puntiforme típico de las tiras.

ME33.000 - tira flexible - 5m - 48W 12V 9,6W/m LED blanco 3000 K -
Indeterminado
MXK4.001 - Perfil angular para Ledstrip Top - L 2000 - Blanco
MXM1.038 - Difusor ópalo L2000 - Opalino
LENGTH2 - Longitud 2 (m)
LX38 - Lámpara LED 3000 K

Emisión de luz 1:

Existencias:
1 x
1 x Fuente 1
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IGUZZINI MJ72 Palco 23,2W / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 99  100  100  100  75

MJ72 :
Proyector orientable con adaptador para instalación sobre raíl de tensión de
red para lámpara LED de alto rendimiento con emisión monocromática en
color Warm White (3000K). Óptica flood (30-35°). Alimentador electrónico
dimerizable integrado en el producto. La luminaria ha sido realizada en
aluminio fundido a presión y material termoplástico, permite una rotación de
360◙alrededor del eje vertical y una inclinación de 90◙respecto al plano
horizontal, consta de bloqueos mecánicos del enfoque, para ambos
movimientos y se activan actuando con una misma herramienta sobre dos
tornillos, uno situado en el lateral de la varilla y otro sobre el adaptador de
raíl. Disipación pasiva del calor. Proyector con capacidad para alojar dos
accesorios planos al mismo tiempo. Asimismo, se puede aplicar otro
componente externo a elegir entre aletas direccionales y pantalla
antideslumbrante. Todos los accesorios externos pueden girar 360◙
respecto al eje longitudinal del proyector.

MJ72.001 - Proyector cuerpo pequeño - 19W - LED 1100 lm - warm white -
CRI(Ra) 90 - alimentador electrónico y dimmer - óptica flood - Blanco
A04D - Lámpara LED WARM WHITE CRI 90

Emisión de luz 1:

Página 6



TENERIA AJUNTAMENT D'IGUALADA_PL1A
18.01.2016

Proyecto
elaborado por

iGuzzini Illuminazione Iberica S.A _ Delegació
Catalunya

Teléfono 677482933
Fax

e-Mail jordi.murgou@iguzzini.es

IGUZZINI N002 Reflex C.o.B. 20,5W / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 98  100  100  100  88

N002 :
Luminaria circular fija para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B.
Versión con marco para instalación en apoyo. Reflector metalizado con
vapores de aluminio al vacío con capa de protección antirayado. Cuerpo de
aluminio fundido a presión y sistema de disipación pasiva. Luminaria
equipada con led en tono de color warm white (3000K). Emisión luminosa de
luz general con luminancia controlada UGR<19 1500 cd/m2 a>65° óptica
flood.

N002.039 - Empotrable circular fijo - Ø 125 mm - warm white - óptica flood -
UGR<19 - 17W 2000lm - Blanco / Aluminio
LD33 - Lámpara LED Warm White CRI 80

Emisión de luz 1:

Existencias:
1 x
1 x Fuente 1
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IGUZZINI N236 Reflex C.o.B. 32,8W / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 96  100  100  100  81

N236 :
Luminaria circular fija para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B.
Versión con marco para instalación en apoyo. Reflector metalizado con
vapores de aluminio al vacío con capa de protección antirayado. Cuerpo de
aluminio fundido a presión y sistema de disipación pasiva. Luminaria
equipada con led en tono de color warm white (3000K). Emisión luminosa de
luz general con luminancia controlada UGR<19 1500 cd/m2 a>65° óptica
wide flood.

N236.039 - Empotrable circular fijo - Ø 125 mm - warm white - óptica wide
flood - UGR<19 - 29W 3000lm - Blanco / Aluminio
LD38 - Lámpara LED Warm White CRI 80

Emisión de luz 1:

Existencias:
1 x
1 x Fuente 1
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IGUZZINI 6783 raíl para falsos techos / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 0
Código CIE Flux: 100  100  100  100  00

6783 :
Carril electrificado DALI de aleación de aluminio con dos aletas laterales
para apoyar los paneles del falso techo. En su interior están alojados los
conductores de cobre, todos ellos sometidos a un tratamiento contra la
oxidación de acuerdo con las normas EN 60570. Los conductores están
revestidos con perfiles extruidos rígidos de material aislante de PVC de alta
rigidez dieléctrica y alta resistividad de aislamiento. Dos conductores de
alimentación más dos conductores DALI para controlar los productos
(encendido y dimerización). Disponibles en color (01) blanco, (04) negro y
(12) aluminio.

6783.001 - carril para falso techo - 1000 mm x 52 mm H 37,4 mm - DALI -
Blanco

Emisión de luz 1:
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IGUZZINI 6784 raíl para falsos techos / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 0
Código CIE Flux: 100  100  100  100  00

6784 :
Carril electrificado DALI de aleación de aluminio con dos aletas laterales
para apoyar los paneles del falso techo. En su interior están alojados los
conductores de cobre, todos ellos sometidos a un tratamiento contra la
oxidación de acuerdo con las normas EN 60570. Los conductores están
revestidos con perfiles extruidos rígidos de material aislante de PVC de alta
rigidez dieléctrica y alta resistividad de aislamiento. Dos conductores de
alimentación más dos conductores DALI para controlar los productos
(encendido y dimerización). Disponibles en color (01) blanco, (04) negro y
(12) aluminio.

6784.001 - carril para falso techo - 2000 mm x 52 mm H 37,4 mm - DALI -
Blanco

Emisión de luz 1:
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IGUZZINI P223 iPlan LED 38W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.

Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 56  86  97  100  74

P223 :
Luminaria empotrable para instalación en falsos techos modulares con paso
625x625 mm y emisión directa para el uso de lámparas led warm white
3000K de alto rendimiento cromático. El cuerpo óptico está compuesto por
un marco extruido blanco, un apantallamiento difusor de metacrilato para
emisión con luminancia contralada UGR<19L<3.000 cd/m2 para a=65° ideal
para espacios con video terminales y un fondo de cierre posterior de chapa.
Los leds están distribuidos a lo largo del perímetro y el controlador DALI
está instalado en la parte superior del producto.

P223.001 - 625X625 mm - LED warm white - alimentador DALI - óptica
luminancia controlada UGR<19 - 32W 4300lm - Blanco
LY52 - Lámpara LED WARM

Emisión de luz 1:

Existencias:
1 x
1 x Fuente 1
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ZONA OFICINES / Resumen

Altura del local: 4.300 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:172

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 506 49 1040 0.096
Suelo 35 298 0.41 908 0.001
Techos (2) 85 286 56 902 /
Paredes (20) 60 121 22 618 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 15.62 W/m² = 3.08 W/m²/100 lx (Base: 180.06 m²)

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 38 IGUZZINI MJ26_J010 Lightshine 68W
(1.000) 3950 4890 68.0

2 6 IGUZZINI P223 iPlan LED 38W (1.000) 3181 4300 38.0
Total: 169170 Total: 211620 2812.0
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ZONA OFICINES / Lista de luminarias

38 Pieza IGUZZINI MJ26_J010 Lightshine 68W
N° de artículo: MJ26_J010
Flujo luminoso (Luminaria): 3950 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4890 lm
Potencia de las luminarias: 68.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 100  100  100  100  83
Lámpara: 3 x 1 x LL61 (Factor de corrección
1.000), 2 x 1 x LL62 (Factor de corrección 1.000).

6 Pieza IGUZZINI P223 iPlan LED 38W
N° de artículo: P223
Flujo luminoso (Luminaria): 3181 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4300 lm
Potencia de las luminarias: 38.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 56  86  97  100  74
Lámpara: 1 x LY52 (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en

nuestro catálogo de
luminarias.
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Resumen de los resultados

ZONA OFICINES / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 200

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em
[lx]

Emin
[lx]

Emax
[lx]

Emin /
Em

Emin /
Emax

1 Superficie de cálculo
1 perpendicular 10 x 9 771 393 976 0.509 0.402

2 Superficie de cálculo
2 perpendicular 26 x 4 744 645 796 0.867 0.809

3 Superficie de cálculo
3 perpendicular 17 x 8 515 238 845 0.462 0.282

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
perpendicular 3 721 238 976 0.33 0.24
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ZONA OFICINES / Rendering (procesado) en 3D
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ZONA OFICINES / Rendering (procesado) de colores falsos
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ZONA OFICINES / 3D.01
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ZONA OFICINES / 3D.02
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ZONA OFICINES / 3D.03
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ZONA OFICINES / Superficie de cálculo 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 75
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(65.362 m, 1.530 m, 0.800 m)

Trama: 10 x 9 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
771 393 976 0.509 0.402
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ZONA OFICINES / Superficie de cálculo 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 75

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(65.362 m, 1.530 m, 0.800 m)

Trama: 10 x 9 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
771 393 976 0.509 0.402
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ZONA OFICINES / Superficie de cálculo 2 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 50
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(57.918 m, 4.620 m, 0.100 m)

Trama: 26 x 4 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
744 645 796 0.867 0.809
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ZONA OFICINES / Superficie de cálculo 2 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 50
No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(57.918 m, 4.620 m, 0.100 m)

Trama: 26 x 4 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
744 645 796 0.867 0.809
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ZONA OFICINES / Superficie de cálculo 3 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 50
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(50.770 m, 0.854 m, 0.850 m)

Trama: 17 x 8 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
515 238 845 0.462 0.282
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ZONA OFICINES / Superficie de cálculo 3 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 50
No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(50.770 m, 0.854 m, 0.850 m)

Trama: 17 x 8 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
515 238 845 0.462 0.282
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SALA POLIVALENT / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:111

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 698 110 1389 0.158
Suelo 65 475 89 1082 0.187
Techo 85 357 110 1087 0.307
Paredes (14) 58 497 101 1234 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 256 x 256 Puntos
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 12.51 W/m² = 1.79 W/m²/100 lx (Base: 81.35 m²)

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 IGUZZINI 6783 raíl para falsos techos
(0.010) 0 1 0.0

2 10 IGUZZINI 6784 raíl para falsos techos
(0.010) 0 1 0.0

3 8 IGUZZINI ME33_MXK4_MXM1_LENGTH2
Underscore15 - 18 19,2W (1.000) 972 1620 19.2

4 21 IGUZZINI MJ72 Palco 23,2W (1.000) 1508 2000 23.2
5 4 IGUZZINI N002 Reflex C.o.B. 20,5W (1.000) 1756 2000 20.5
6 9 IGUZZINI N236 Reflex C.o.B. 32,8W (1.000) 2428 3000 32.8

Total: 68310 Total: 89972 1018.0
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SALA POLIVALENT / Lista de luminarias

2 Pieza IGUZZINI 6783 raíl para falsos techos
N° de artículo: 6783
Flujo luminoso (Luminaria): 0 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1 lm
Potencia de las luminarias: 0.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 0
Código CIE Flux: 100  100  100  100  00
Lámpara: 1 x 0000 (Factor de corrección 0.010).

10 Pieza IGUZZINI 6784 raíl para falsos techos
N° de artículo: 6784
Flujo luminoso (Luminaria): 0 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1 lm
Potencia de las luminarias: 0.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 0
Código CIE Flux: 100  100  100  100  00
Lámpara: 1 x 0000 (Factor de corrección 0.010).

8 Pieza IGUZZINI ME33_MXK4_MXM1_LENGTH2
Underscore15 - 18 19,2W
N° de artículo: ME33_MXK4_MXM1_LENGTH2
Flujo luminoso (Luminaria): 972 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1620 lm
Potencia de las luminarias: 19.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  77  94  100  60
Lámpara: 1 x LX38 (Factor de corrección 1.000).

21 Pieza IGUZZINI MJ72 Palco 23,2W
N° de artículo: MJ72
Flujo luminoso (Luminaria): 1508 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2000 lm
Potencia de las luminarias: 23.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 99  100  100  100  75
Lámpara: 1 x A04D (Factor de corrección 1.000).

4 Pieza IGUZZINI N002 Reflex C.o.B. 20,5W
N° de artículo: N002
Flujo luminoso (Luminaria): 1756 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2000 lm
Potencia de las luminarias: 20.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 98  100  100  100  88
Lámpara: 1 x LD33 (Factor de corrección 1.000).
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SALA POLIVALENT / Lista de luminarias

9 Pieza IGUZZINI N236 Reflex C.o.B. 32,8W
N° de artículo: N236
Flujo luminoso (Luminaria): 2428 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3000 lm
Potencia de las luminarias: 32.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 96  100  100  100  81
Lámpara: 1 x LD38 (Factor de corrección 1.000).
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Resumen de los resultados

SALA POLIVALENT / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 100

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em
[lx]

Emin
[lx]

Emax
[lx]

Emin /
Em

Emin /
Emax

1 Superficie de
cálculo 1 perpendicular 128 x 128 639 517 915 0.809 0.565

2 Superficie de
cálculo 2 perpendicular 16 x 64 1130 745 1394 0.659 0.534

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
perpendicular 2 714 517 1394 0.72 0.37

Página 29



TENERIA AJUNTAMENT D'IGUALADA_PL1A
18.01.2016

Proyecto
elaborado por

iGuzzini Illuminazione Iberica S.A _ Delegació
Catalunya

Teléfono 677482933
Fax

e-Mail jordi.murgou@iguzzini.es

SALA POLIVALENT / Rendering (procesado) en 3D
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SALA POLIVALENT / Rendering (procesado) de colores falsos
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SALA POLIVALENT / 3D.01
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SALA POLIVALENT / 3D.02
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SALA POLIVALENT / Superficie de cálculo 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 37
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(58.300 m, 12.450 m, 0.850 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
639 517 915 0.809 0.565
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SALA POLIVALENT / Superficie de cálculo 1 / Gráfico de valores (E,
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 37
No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(58.300 m, 12.450 m, 0.850 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
639 517 915 0.809 0.565
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SALA POLIVALENT / Superficie de cálculo 2 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 37
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(56.688 m, 11.550 m, 0.850 m)

Trama: 16 x 64 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
1130 745 1394 0.659 0.534
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SALA POLIVALENT / Superficie de cálculo 2 / Gráfico de valores (E,
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 37
No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(56.688 m, 11.550 m, 0.850 m)

Trama: 16 x 64 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
1130 745 1394 0.659 0.534
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IGUZZINI BX11_BZ67_BZ63 iPro 19,1W / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 91  98  99  100  58

BX11 :
Luminaria de proyección destinada al uso de lámparas LED COB Warm
White con óptica flood. Instalable en pavimentos, paredes (mediante tacos
de anclaje) y en sistemas de poste. Constituida por un cuerpo óptico/cuerpo
porta componentes y un soporte de fijación escamoteable. Cuerpo óptico y
marco delantero realizados en aleación de aluminio fundido a presión y
pintados con acabado liso (color gris RAL 9007) o texturizado (color blanco
RAL 9016). Proceso de pintado con pretratamiento multi fase de
desengrasado, flúor-zirconio (capa de protección superficial) y sellado (capa
nanoestructurada de silanos). Primer, pintura acrílica líquida y cocción a 150
°C para proporcionar alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los
rayos UV. Cristal de seguridad sódico-cálcico templado de 5 mm de
espesor, con serigrafía personalizada y fijado al marco con silicona. El
marco está integrado en el cuerpo óptico mediante dos tornillos imperdibles
M5 de acero inoxidable AISI 304 y cable de seguridad de acero galvanizado.
El producto incluye circuito de led COB monocromático en color neutral
white, óptica con reflector OPTI BEAM de aluminio superpuro 99,93% pulido
y anodizado, y alimentador electrónico incorporado. Cuerpo porta
componentes, situado en la parte trasera de la luminaria, preparado para
alojar el grupo de alimentación, dicho grupo está fijado con tornillos
imperdibles sobre una placa desmontable realizada en acero galvanizado.
Acceso al grupo de alimentación a través de la tapa de cierre trasera de
aleación de aluminio pintado y fijada al cuerpo de la luminaria con cuatro
tornillos imperdibles M5 de acero inoxidable AISI 304 y cable de seguridad.
iPro se puede orientar respecto al plano horizontal (+95°/ -5°) mediante un
soporte de extrusión de aluminio con escala graduada serigrafiada (paso
15°). Las juntas de silicona internas garantizan una estanqueidad IP66.
Predisposición para el cableado pasante mediante dos prensacables
M24x1,5 de latón niquelado (adecuados para cables de 7 - 16 mm de
diámetro) Todos los tornillos externos utilizados son de acero inoxidable A2.
Las características técnicas de las luminarias cumplen las normas EN
60598-1 y particulares.

BX11.001 - Luminaria con soporte - LED COB Warm White - alimentación
electrónica regulable 1 - 10 V (220 - 240 Vca 50/60 Hz) - óptica flood - 17W
2150lm - Blanco
BZ67.065 - Refractor para la distribución elíptica del flujo luminoso - Nitrico
BZ63.001 - Marco porta accesorios - Blanco
LC39 - Lámpara LED Warm

Emisión de luz 1:
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IGUZZINI MJ70 Palco 23,2W / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 99  100  100  100  74

MJ70 :
Proyector orientable con adaptador para instalación sobre raíl de tensión de
red para lámpara LED de alto rendimiento con emisión monocromática en
color Warm White (3000K). Óptica medium (15-20°). Alimentador electrónico
dimerizable integrado en el producto. La luminaria ha sido realizada en
aluminio fundido a presión y material termoplástico, permite una rotación de
360◙alrededor del eje vertical y una inclinación de 90◙respecto al plano
horizontal, consta de bloqueos mecánicos del enfoque, para ambos
movimientos y se activan actuando con una misma herramienta sobre dos
tornillos, uno situado en el lateral de la varilla y otro sobre el adaptador de
raíl. Disipación pasiva del calor. Proyector con capacidad para alojar dos
accesorios planos al mismo tiempo. Asimismo, se puede aplicar otro
componente externo a elegir entre aletas direccionales y pantalla
antideslumbrante. Todos los accesorios externos pueden girar 360◙
respecto al eje longitudinal del proyector.

MJ70.001 - Proyector cuerpo pequeño - 19W - LED 1100 lm - warm white -
CRI(Ra) 90 - alimentador electrónico y dimmer - óptica spot - Blanco
A04D - Lámpara LED WARM WHITE CRI 90

Emisión de luz 1:

Página 5



TENERIA AJUNTAMENT D'IGUALADA_PL2A
19.01.2016

Proyecto
elaborado por

iGuzzini Illuminazione Iberica S.A _ Delegació
Catalunya

Teléfono 633482933
Fax

e-Mail jordi.murgou@iguzzini.es

IGUZZINI MT37 Palco 23,5W / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 99  100  100  100  75

MT37 :
Proyector para interiores orientable con adaptador para instalación sobre raíl
DALI. Luminaria realizada en fundición a presión de aluminio. La doble
orientabilidad del proyector permite una rotación de 360° alrededor del eje
vertical y una inclinación de 90° respecto al plano horizontal. Bloqueos
mecánicos del direccionamiento tanto para la rotación alrededor del eje
vertical como respecto al plano horizontal. Alimentador electrónico
incorporado. Reflector de aluminio especular superpuro con facetas
especiales que mejoran la distribución del haz luminoso (OPTIBEAM).

MT37.001 - proyector - cuerpo pequeño - warm white - alimentador DALI -
óptica wide flood - 20W 2000lm - CRI 90 - Blanco
A06D - Lámpara LED WARM WHITE CRI 90

Emisión de luz 1:
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iGuzzini illuminazione S.p.A N208_LC08 Palco: small body - warm white 3000K CRI90 -
ssp 6° optic / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.

Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 99  100  100  100  79

Emisión de luz 1:
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IGUZZINI N173_LENGTH05 Underscore15 - 18 14,4W / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 96
Código CIE Flux: 49  81  96  96  50

N173 :
Producto para iluminación lineal - con LED monocromático blanco de alta
reproducción cromática - realizado en circuito flexible blanco, protección
externa en perfil de silicona transparente con tapas terminales. Grado de
protección IP65 para la tira de longitud integral (sin cortar). Los extremos de
los circuitos llevan conectores con grado de protección IP20, por lo que las
operaciones de adaptación para el aislamiento de los conectores quedan a
cargo del instalador. Se suministra en bobinas de 5 metros enrolladas en
soportes específicos; el empaque incluye un kit de conexiones para las
conexiones en línea o a la alimentación. La tira puede cortarse a una
distancia de 125 mm; en caso de cortes intermedios, asegúrese de sellar
correctamente los extremos cortados para restablecer las condiciones de
protección. Características LED: color blanco 3000K - CRI 90 - SDCM 3 - 56
LED/m - ángulo de apertura 112° - 72 W totales - alimentación 24 V.
Alimentadores a pedir separadamente.

N173.000 - Tira flexible- 5 m - 72W 24 V 14,4W/m LED blanca 3000 K - CRI
90 - Indeterminado
LENGTH05 - Longitud 0.5 (m)
LC16 - Lámpara LED 3000 K CRI>90

Emisión de luz 1:

Existencias:
1 x
1 x Fuente 1
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IGUZZINI N173_LENGTH1 Underscore15 - 18 14,4W / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 96
Código CIE Flux: 49  81  96  96  100

N173 :
Producto para iluminación lineal - con LED monocromático blanco de alta
reproducción cromática - realizado en circuito flexible blanco, protección
externa en perfil de silicona transparente con tapas terminales. Grado de
protección IP65 para la tira de longitud integral (sin cortar). Los extremos de
los circuitos llevan conectores con grado de protección IP20, por lo que las
operaciones de adaptación para el aislamiento de los conectores quedan a
cargo del instalador. Se suministra en bobinas de 5 metros enrolladas en
soportes específicos; el empaque incluye un kit de conexiones para las
conexiones en línea o a la alimentación. La tira puede cortarse a una
distancia de 125 mm; en caso de cortes intermedios, asegúrese de sellar
correctamente los extremos cortados para restablecer las condiciones de
protección. Características LED: color blanco 3000K - CRI 90 - SDCM 3 - 56
LED/m - ángulo de apertura 112° - 72 W totales - alimentación 24 V.
Alimentadores a pedir separadamente.

N173.000 - Tira flexible- 5 m - 72W 24 V 14,4W/m LED blanca 3000 K - CRI
90 - Indeterminado
LENGTH1 - Longitud 1 (m)
LC16 - Lámpara LED 3000 K CRI>90

Emisión de luz 1:

Existencias:
1 x
1 x Fuente 1
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IGUZZINI 6784 Raíl empotrado / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 0
Código CIE Flux: 100  100  100  100  00

6784 :
Carril electrificado DALI de aleación de aluminio con dos aletas laterales
para apoyar los paneles del falso techo. En su interior están alojados los
conductores de cobre, todos ellos sometidos a un tratamiento contra la
oxidación de acuerdo con las normas EN 60570. Los conductores están
revestidos con perfiles extruidos rígidos de material aislante de PVC de alta
rigidez dieléctrica y alta resistividad de aislamiento. Dos conductores de
alimentación más dos conductores DALI para controlar los productos
(encendido y dimerización). Disponibles en color (01) blanco, (04) negro y
(12) aluminio.

6784.001 - carril para falso techo - 2000 mm x 52 mm H 37,4 mm - DALI -
Blanco

Emisión de luz 1:
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IGUZZINI 3125_FLOOD_0509 Familia GREENWICH 340W / Hoja de datos de
luminarias

Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 30  65  97  100  74

3125 :
Luminaria para iluminación Up-down de interiores, destinada al uso de
lámparas de halogenuros metálicos 2x150W HIT. Constituida por un cuerpo
de aluminio torneado y un anillo de aluminio extruido calandrado, unido al
cuerpo mediante el ajuste de tornillos en separadores específicos. El cierre
hermético de la luminaria está garantizado además por la presencia del
prensacable PG11 para el cable de alimentación. Cristales templados de
protección con junta silicónica, ajustados al cuerpo mediante tornillos de
bayoneta, placa portacomponentes de aluminio con tornillería de acero,
grupo de alimentación con modificador de fase y sistema de protección
contra cortocircuitos. Ópticas de aluminio superpuro al 99,85%, sometidas a
proceso de arenado y abrillantado, con dispositivo de regulación desde 60°
hasta 100° de la emisión down-light y spill-ring contra el deslumbramiento
luminoso.

0509 :
Cable de suspensión de acero con sistema de enganche rápido de pistón en
acero con regulación milimétrica. L=3000 mm

3125.015 - Suspención de luz directa e indirecta 150/150W HIT - Gris
FLOOD - Óptica (F)
0509.015 - Cables de suspensión - Gris
1619 - Lámpara Halogenuros metálicos 150W G12 3000 K (Mastercolour
Philips CDM-T)
1619 - Lámpara Halogenuros metálicos 150W G12 3000 K (Mastercolour
Philips CDM-T)

Emisión de luz 1:
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IGUZZINI P002 View 46,2W / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 64  91  99  100  90

P002 :
Proyector orientable con adaptador para instalación sobre raíl de tensión de
red para lámpara LED PCB lineal en color Warm White (3000K). Incluye
reflector de aluminio súper puro anodizado para garantizar una distribución
luminosa wide flood. Alimentador electrónico integrado en el cuerpo. Cuerpo
óptico en aluminio fundido a presión. Rotación de 360◙alrededor del eje
vertical e inclinación de 90° respecto al plano horizontal. Disipación pasiva
del calor. Posibilidad de instalación de varios accesorios externos como el
apantallamiento antireflejo y el apantallamiento asimétrico.

P002.004 - cuerpo grande - warm white 3000K óptica medium WF - 43W
3600lm - Nero
A20D - Lámpara LED WARM CRI 80

Emisión de luz 1:
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IGUZZINI MV93 Reflex C.o.B. 14,6W / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 97  100  100  100  74

MV93 :
Luminaria circular fija para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B.
Versión con marco para instalación en apoyo. Reflector metalizado con
vapores de aluminio al vacío con capa de protección antirayado. Cuerpo de
aluminio fundido a presión y sistema de disipación pasiva. Luminaria
equipada con led en tono de color warm white (3000K). Emisión luminosa de
luz general con luminancia controlada UGR<19 1500 cd/m2 a>65° óptica
wide flood.

MV93.039 - Empotrable circular fijo - Ø 96 mm - warm white - óptica wide
flood - UGR<19 - 12W 1500lm - Blanco / Aluminio
LD28 - Lámpara LED Warm White CRI 80

Emisión de luz 1:

Existencias:
1 x
1 x Fuente 1
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IGUZZINI N231 Reflex C.o.B. 31,7W / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 98  100  100  100  88

N231 :
Luminaria circular fija para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B.
Versión con marco para instalación en apoyo. Reflector metalizado con
vapores de aluminio al vacío con capa de protección antirayado. Cuerpo de
aluminio fundido a presión y sistema de disipación pasiva. Luminaria
equipada con led en tono de color warm white (3000K). Emisión luminosa de
luz general con luminancia controlada UGR<19 1500 cd/m2 a>65° óptica
flood.

N231.039 - Empotrable circular fijo - Ø 125 mm - warm white - óptica flood -
UGR<19 - 29W 3000lm - Blanco / Aluminio
LD36 - Lámpara LED Warm White CRI 80

Emisión de luz 1:

Existencias:
1 x
1 x Fuente 1
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VESTÍBUL / Resumen

Altura del local: 21.540 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:158

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 354 8.81 597 0.025
Suelo 65 113 2.43 434 0.021
Techos (7) 77 44 3.53 181 /
Paredes (22) 77 121 8.10 18197 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 IGUZZINI 3125_FLOOD_0509 Familia
GREENWICH 340W (1.000) 17336 28000 340.0

2 14 IGUZZINI 6784 Raíl empotrado (0.010) 0 1 0.0

3 8
iGuzzini illuminazione S.p.A N208_LC08
Palco: small body - warm white 3000K
CRI90 - ssp 6° optic (1.000)

258 330 7.2

4 6 IGUZZINI MJ70 Palco 23,2W (1.000) 1468 2000 23.2
5 8 IGUZZINI MT37 Palco 23,5W (1.000) 1508 2000 23.5

6 9 IGUZZINI MV93 Reflex C.o.B. 14,6W
(1.000) 1109 1500 14.6
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VESTÍBUL / Resumen

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 14.74 W/m² = 4.17 W/m²/100 lx (Base: 178.14 m²)

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

7 6 IGUZZINI N173_LENGTH05 Underscore15 -
18 14,4W (0.500) 630 1260 14.4

8 61 IGUZZINI N173_LENGTH1 Underscore15 -
18 14,4W (1.000) 1260 1260 14.4

9 5 IGUZZINI N231 Reflex C.o.B. 31,7W (1.000) 2634 3000 31.7
10 14 IGUZZINI P002 View 46,2W (1.000) 3239 3600 46.2

Total: 189405 Total: 221974 2626.3
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VESTÍBUL / Lista de luminarias

1 Pieza IGUZZINI 3125_FLOOD_0509 Familia
GREENWICH 340W
N° de artículo: 3125_FLOOD_0509
Flujo luminoso (Luminaria): 17336 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 28000 lm
Potencia de las luminarias: 340.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 30  65  97  100  74
Lámpara: 2 x 1 x 1619 (Factor de corrección
1.000).

14 Pieza IGUZZINI 6784 Raíl empotrado
N° de artículo: 6784
Flujo luminoso (Luminaria): 0 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1 lm
Potencia de las luminarias: 0.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 0
Código CIE Flux: 100  100  100  100  00
Lámpara: 1 x 0000 (Factor de corrección 0.010).

8 Pieza iGuzzini illuminazione S.p.A N208_LC08 Palco:
small body - warm white 3000K CRI90 - ssp 6°
optic
N° de artículo: N208_LC08
Flujo luminoso (Luminaria): 258 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 330 lm
Potencia de las luminarias: 7.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 99  100  100  100  79
Lámpara: 1 x LED / 4,3W (Factor de corrección
1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en

nuestro catálogo de
luminarias.

6 Pieza IGUZZINI MJ70 Palco 23,2W
N° de artículo: MJ70
Flujo luminoso (Luminaria): 1468 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2000 lm
Potencia de las luminarias: 23.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 99  100  100  100  74
Lámpara: 1 x A04D (Factor de corrección 1.000).

8 Pieza IGUZZINI MT37 Palco 23,5W
N° de artículo: MT37
Flujo luminoso (Luminaria): 1508 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2000 lm
Potencia de las luminarias: 23.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 99  100  100  100  75
Lámpara: 1 x A06D (Factor de corrección 1.000).

Página 29



TENERIA AJUNTAMENT D'IGUALADA_PL2A
19.01.2016

Proyecto
elaborado por

iGuzzini Illuminazione Iberica S.A _ Delegació
Catalunya

Teléfono 633482933
Fax

e-Mail jordi.murgou@iguzzini.es

VESTÍBUL / Lista de luminarias

9 Pieza IGUZZINI MV93 Reflex C.o.B. 14,6W
N° de artículo: MV93
Flujo luminoso (Luminaria): 1109 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1500 lm
Potencia de las luminarias: 14.6 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 97  100  100  100  74
Lámpara: 1 x LD28 (Factor de corrección 1.000).

6 Pieza IGUZZINI N173_LENGTH05 Underscore15 - 18
14,4W
N° de artículo: N173_LENGTH05
Flujo luminoso (Luminaria): 630 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1260 lm
Potencia de las luminarias: 14.4 W
Clasificación luminarias según CIE: 96
Código CIE Flux: 49  81  96  96  50
Lámpara: 1 x LC16 (Factor de corrección 0.500).

61 Pieza IGUZZINI N173_LENGTH1 Underscore15 - 18
14,4W
N° de artículo: N173_LENGTH1
Flujo luminoso (Luminaria): 1260 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1260 lm
Potencia de las luminarias: 14.4 W
Clasificación luminarias según CIE: 96
Código CIE Flux: 49  81  96  96  100
Lámpara: 1 x LC16 (Factor de corrección 1.000).

5 Pieza IGUZZINI N231 Reflex C.o.B. 31,7W
N° de artículo: N231
Flujo luminoso (Luminaria): 2634 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3000 lm
Potencia de las luminarias: 31.7 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 98  100  100  100  88
Lámpara: 1 x LD36 (Factor de corrección 1.000).

14 Pieza IGUZZINI P002 View 46,2W
N° de artículo: P002
Flujo luminoso (Luminaria): 3239 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3600 lm
Potencia de las luminarias: 46.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 64  91  99  100  90
Lámpara: 1 x A20D (Factor de corrección 1.000).
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Resumen de los resultados

VESTÍBUL / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 158

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em
[lx]

Emin
[lx]

Emax
[lx]

Emin /
Em

Emin /
Emax

1 Superficie de planta 1 perpendicular 32 x 32 273 228 326 0.835 0.697
2 Superficie de planta 2 perpendicular 64 x 64 292 234 354 0.802 0.662

3 Superficie de planata
Noble perpendicular 128 x 128 455 134 1693 0.294 0.079

4 Superficie Vestíbul perpendicular 32 x 64 415 281 601 0.678 0.467

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
perpendicular 4 367 134 1693 0.37 0.08
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VESTÍBUL / Rendering (procesado) en 3D
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VESTÍBUL / Rendering (procesado) de colores falsos
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VESTÍBUL / 3D.01
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VESTÍBUL / 3D.02
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VESTÍBUL / 3D.03
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VESTÍBUL / 3D.04
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VESTÍBUL / 3D.05
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VESTÍBUL / 3D.06
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VESTÍBUL / Superficie de planta 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 46
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(124.256 m, 12.084 m, 8.350 m)

Trama: 32 x 32 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
273 228 326 0.835 0.697
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VESTÍBUL / Superficie de planta 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 46
No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(124.256 m, 12.084 m, 8.350 m)

Trama: 32 x 32 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
273 228 326 0.835 0.697
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VESTÍBUL / Superficie de planta 2 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 46
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(124.256 m, 12.084 m, 12.220 m)

Trama: 64 x 64 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
292 234 354 0.802 0.662
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VESTÍBUL / Superficie de planta 2 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 46
No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(124.256 m, 12.084 m, 12.220 m)

Trama: 64 x 64 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
292 234 354 0.802 0.662

Página 43



TENERIA AJUNTAMENT D'IGUALADA_PL2A
19.01.2016

Proyecto
elaborado por

iGuzzini Illuminazione Iberica S.A _ Delegació
Catalunya

Teléfono 633482933
Fax

e-Mail jordi.murgou@iguzzini.es

VESTÍBUL / Superficie de planata Noble / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 54
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(123.731 m, 11.610 m, 15.900 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
455 134 1693 0.294 0.079
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VESTÍBUL / Superficie de planata Noble / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 54
No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(123.731 m, 11.610 m, 15.900 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
455 134 1693 0.294 0.079
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VESTÍBUL / Superficie Vestíbul / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 49
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(123.742 m, 11.882 m, 0.850 m)

Trama: 32 x 64 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
415 281 601 0.678 0.467
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VESTÍBUL / Superficie Vestíbul / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 49
No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(123.742 m, 11.882 m, 0.850 m)

Trama: 32 x 64 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
415 281 601 0.678 0.467
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ARXIU TENERIA

17.05.2016

SALTOKI IGUALADA
DPT ILUMINACION

Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

Osram 4052899937352 ST8B-1.2m-20W-865-EM / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 74
Código CIE Flux: 36  64  85  74  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

SALTOKI Dpt. iluminacion Página 3
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17.05.2016

SALTOKI IGUALADA
DPT ILUMINACION

Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

Osram 4052899937383 ST8B-1.5m-22W-865-EM / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 82
Código CIE Flux: 38  66  86  82  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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SALTOKI IGUALADA
DPT ILUMINACION

Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

LAMP 5041140+5100050 LINES LAMPTUB MOD.B 26W PCAR. / Hoja de datos de 
luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 92
Código CIE Flux: 42  71  90  92  100

Emisión de luz 1: 

SALTOKI Dpt. iluminacion Página 5
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SALTOKI IGUALADA
DPT ILUMINACION

Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

LAMP 5041160+5100050 LINES LAMPTUB MOD.B 43W PCAR / Hoja de datos de 
luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 92
Código CIE Flux: 42  71  90  92  100

Emisión de luz 1: 
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SALTOKI IGUALADA
DPT ILUMINACION

Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

LAMP 5041180+5100060 LINES LAMPTUB Mod.C 59W PCAR. / Hoja de datos de 
luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 92
Código CIE Flux: 42  71  90  92  100

Emisión de luz 1: 

SALTOKI Dpt. iluminacion Página 6
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Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

DIPOSIT C / Resumen

Altura del local: 3.150 m, Altura de montaje: 3.150 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:163

Superficie  [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Plano útil / 431 219 523 0.509

Suelo 54 405 207 481 0.512

Techo 78 256 166 415 0.647

Paredes (8) 78 368 195 710 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.21 W/m² = 1.21 W/m²/100 lx (Base: 153.21 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 30
Osram 4052899937352 ST8B-1.2m-20W-
865-EM (1.000) 

2100 2100 20.0

2 9
Osram 4052899937383 ST8B-1.5m-22W-
865-EM (1.000) 

2401 2400 22.0

Total: 84605 Total: 84600 798.0
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SALTOKI IGUALADA
DPT ILUMINACION

Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

DIPOSIT C / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 163
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(8.516 m, 23.105 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

431 219 523 0.509 0.420
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Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

DIPOSIT B / Resumen

Altura del local: 3.150 m, Altura de montaje: 3.150 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:111

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 317 228 352 0.718

Suelo 54 299 214 348 0.717

Techo 78 191 159 350 0.831

Paredes (6) 78 282 190 501 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.93 W/m² = 1.24 W/m²/100 lx (Base: 117.19 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 23
Osram 4052899937352 ST8B-1.2m-20W-
865-EM (1.000) 

2100 2100 20.0

Total: 48300 Total: 48300 460.0
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SALTOKI IGUALADA
DPT ILUMINACION

Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
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DIPOSIT B / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 105
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(6.856 m, 11.858 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

317 228 352 0.718 0.647
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SALTOKI IGUALADA
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Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

DIPOSIT GRAN FORMAT / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:78

Superficie  [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Plano útil / 375 234 454 0.624

Suelo 54 318 210 393 0.661

Techo 78 250 175 344 0.700

Paredes (4) 78 317 176 558 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.12 W/m² = 1.63 W/m²/100 lx (Base: 21.58 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 6
Osram 4052899937383 ST8B-1.5m-22W-
865-EM (1.000) 2401 2400 22.0

Total: 14404 Total: 14400 132.0
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Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

DIPOSIT GRAN FORMAT / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 78
Situación de la superficie en el 
local:
Punto marcado:
(8.476 m, 20.795 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

375 234 454 0.624 0.516
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Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

SALA RECEPCIO / Resumen

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:60

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 561 236 882 0.422

Suelo 54 463 270 625 0.584

Techo 70 241 152 43677 0.629

Paredes (4) 50 371 212 685 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.14 W/m² = 1.63 W/m²/100 lx (Base: 24.07 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 4
LAMP 5041180+5100060 LINES LAMPTUB 
Mod.C 59W PCAR. (1.000) 

5132 5133 55.0

Total: 20529 Total: 20532 220.0
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SALTOKI IGUALADA
DPT ILUMINACION

Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

SALA RECEPCIO / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 41
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(8.024 m, 1.732 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

561 236 882 0.422 0.268
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SALTOKI IGUALADA
DPT ILUMINACION

Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

PASILLO 1 / Resumen

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:40

Superficie  [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Plano útil / 210 94 333 0.448

Suelo 54 172 110 236 0.641

Techo 78 138 85 377 0.621

Paredes (4) 78 170 89 740 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.77 W/m² = 1.80 W/m²/100 lx (Base: 10.60 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2
Osram 4052899937352 ST8B-1.2m-20W-
865-EM (1.000) 

2100 2100 20.0

Total: 4200 Total: 4200 40.0
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SALTOKI IGUALADA
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Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

PASILLO 1 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 40
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(13.606 m, 7.379 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

210 94 333 0.448 0.282
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SALTOKI IGUALADA
DPT ILUMINACION

Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

DIPOSIT A / Resumen

Altura del local: 3.150 m, Altura de montaje: 3.150 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:98

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 393 279 461 0.710

Suelo 54 361 262 420 0.724

Techo 78 235 197 407 0.839

Paredes (8) 78 330 214 574 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.16 W/m² = 1.31 W/m²/100 lx (Base: 63.56 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 12
Osram 4052899937352 ST8B-1.2m-20W-
865-EM (1.000) 

2100 2100 20.0

2 4
Osram 4052899937383 ST8B-1.5m-22W-
865-EM (1.000) 

2401 2400 22.0

Total: 34802 Total: 34800 328.0

SALTOKI Dpt. iluminacion Página 17



ARXIU TENERIA

17.05.2016

SALTOKI IGUALADA
DPT ILUMINACION

Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

DIPOSIT A / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 75
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(19.463 m, 2.261 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

393 279 461 0.710 0.605
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ARXIU TENERIA

17.05.2016

SALTOKI IGUALADA
DPT ILUMINACION

Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

DIPOSIT D / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:162

Superficie  [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Plano útil / 483 251 596 0.520

Suelo 54 455 261 559 0.574

Techo 78 289 207 472 0.716

Paredes (8) 78 408 215 741 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.59 W/m² = 1.16 W/m²/100 lx (Base: 150.35 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 9
Osram 4052899937352 ST8B-1.2m-20W-
865-EM (1.000) 

2100 2100 20.0

2 30
Osram 4052899937383 ST8B-1.5m-22W-
865-EM (1.000) 

2401 2400 22.0

Total: 90918 Total: 90900 840.0
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ARXIU TENERIA

17.05.2016

SALTOKI IGUALADA
DPT ILUMINACION

Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

DIPOSIT D / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 162
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(48.518 m, 23.055 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

483 251 596 0.520 0.421
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ARXIU TENERIA

17.05.2016

SALTOKI IGUALADA
DPT ILUMINACION

Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

AULA POLIVALENT 1 / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:117

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 633 431 766 0.681

Suelo 54 581 437 695 0.753

Techo 78 365 319 7724 0.876

Paredes (10) 78 501 346 895 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.47 W/m² = 1.18 W/m²/100 lx (Base: 53.52 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 16
LAMP 5041140+5100050 LINES LAMPTUB 
MOD.B 26W PCAR. (1.000) 

2264 2264 25.0

Total: 36219 Total: 36224 400.0
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ARXIU TENERIA

17.05.2016

SALTOKI IGUALADA
DPT ILUMINACION

Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

AULA POLIVALENT 1 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 71
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(87.892 m, 20.783 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

633 431 766 0.681 0.562
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ARXIU TENERIA

17.05.2016

SALTOKI IGUALADA
DPT ILUMINACION

Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

AULA POLIVALENT 2 / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:86

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 656 432 876 0.659

Suelo 54 594 436 741 0.734

Techo 78 444 320 304796 0.721

Paredes (4) 78 512 372 868 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.20 W/m² = 1.10 W/m²/100 lx (Base: 41.65 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 12
LAMP 5041140+5100050 LINES LAMPTUB 
MOD.B 26W PCAR. (1.000) 

2264 2264 25.0

Total: 27164 Total: 27168 300.0
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ARXIU TENERIA

17.05.2016

SALTOKI IGUALADA
DPT ILUMINACION

Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

AULA POLIVALENT 2 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 53
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(88.517 m, 23.161 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

656 432 876 0.659 0.493
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ARXIU TENERIA

17.05.2016

SALTOKI IGUALADA
DPT ILUMINACION

Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

SALA DE PROFESORS / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:86

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 494 318 655 0.644

Suelo 54 449 334 563 0.745

Techo 78 288 234 11369 0.813

Paredes (4) 78 381 269 656 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.92 W/m² = 1.20 W/m²/100 lx (Base: 38.03 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 9
LAMP 5041140+5100050 LINES LAMPTUB 
MOD.B 26W PCAR. (1.000) 

2264 2264 25.0

Total: 20373 Total: 20376 225.0
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ARXIU TENERIA

17.05.2016

SALTOKI IGUALADA
DPT ILUMINACION

Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

SALA DE PROFESORS / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 53
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(100.538 m, 23.140 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

494 318 655 0.644 0.486
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ARXIU TENERIA

17.05.2016

SALTOKI IGUALADA
DPT ILUMINACION

Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

ADMINISTRACION I SECRETARIA / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:87

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 525 316 695 0.603

Suelo 54 475 343 579 0.721

Techo 78 339 245 520564 0.723

Paredes (4) 78 404 270 735 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.94 W/m² = 1.13 W/m²/100 lx (Base: 37.86 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 9
LAMP 5041140+5100050 LINES LAMPTUB 
MOD.B 26W PCAR. (1.000) 

2264 2264 25.0

Total: 20373 Total: 20376 225.0
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ARXIU TENERIA

17.05.2016

SALTOKI IGUALADA
DPT ILUMINACION

Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

ADMINISTRACION I SECRETARIA / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 53
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(100.564 m, 23.210 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

525 316 695 0.603 0.455
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ARXIU TENERIA

17.05.2016

SALTOKI IGUALADA
DPT ILUMINACION

Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

DESPATX DOCENT / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:62

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 823 546 1064 0.663

Suelo 54 713 540 842 0.757

Techo 78 590 400 1499873 0.678

Paredes (4) 78 625 457 910 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.45 W/m² = 1.15 W/m²/100 lx (Base: 18.62 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 4
LAMP 5041160+5100050 LINES LAMPTUB 
MOD.B 43W PCAR (1.000) 

4105 4106 44.0

Total: 16422 Total: 16424 176.0
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ARXIU TENERIA

17.05.2016

SALTOKI IGUALADA
DPT ILUMINACION

Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

DESPATX DOCENT / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 38
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(106.596 m, 25.180 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

823 546 1064 0.663 0.513
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ARXIU TENERIA

17.05.2016

SALTOKI IGUALADA
DPT ILUMINACION

Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

CORREDOR 2 / Resumen

Altura del local: 3.150 m, Altura de montaje: 3.150 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:126

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 379 197 493 0.519

Suelo 54 325 195 421 0.600

Techo 78 277 152 643 0.551

Paredes (4) 78 333 150 1032 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.51 W/m² = 1.72 W/m²/100 lx (Base: 33.82 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 10
Osram 4052899937383 ST8B-1.5m-22W-
865-EM (1.000) 

2401 2400 22.0

Total: 24006 Total: 24000 220.0
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ARXIU TENERIA

17.05.2016

SALTOKI IGUALADA
DPT ILUMINACION

Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

CORREDOR 2 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 126
Situación de la superficie en el 
local:
Punto marcado:
(87.898 m, 9.566 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

379 197 493 0.519 0.399
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ARXIU TENERIA

17.05.2016

SALTOKI IGUALADA
DPT ILUMINACION

Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

AULA POLIVALENT 3 / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:99

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 586 381 714 0.650

Suelo 54 535 392 622 0.733

Techo 78 348 295 59104 0.848

Paredes (4) 78 450 330 675 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.70 W/m² = 1.14 W/m²/100 lx (Base: 44.77 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 12
LAMP 5041140+5100050 LINES LAMPTUB 
MOD.B 26W PCAR. (1.000) 

2264 2264 25.0

Total: 27164 Total: 27168 300.0
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ARXIU TENERIA

17.05.2016

SALTOKI IGUALADA
DPT ILUMINACION

Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

AULA POLIVALENT 3 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 61
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(81.494 m, 1.521 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

586 381 714 0.650 0.534
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ARXIU TENERIA

17.05.2016

SALTOKI IGUALADA
DPT ILUMINACION

Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

ARXIU / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:60

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 218 132 300 0.604

Suelo 54 189 134 224 0.710

Techo 78 140 97 81871 0.695

Paredes (4) 78 163 111 329 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 2.71 W/m² = 1.24 W/m²/100 lx (Base: 18.45 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2
LAMP 5041140+5100050 LINES LAMPTUB 
MOD.B 26W PCAR. (1.000) 

2264 2264 25.0

Total: 4527 Total: 4528 50.0
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ARXIU TENERIA

29.04.2016

SALTOKI IGUALADA
DPT ILUMINACION

Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

ARXIU / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:60

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 218 132 300 0.604

Suelo 54 189 134 224 0.710

Techo 78 140 97 81871 0.695

Paredes (4) 78 163 111 329 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 2.71 W/m² = 1.24 W/m²/100 lx (Base: 18.45 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2
LAMP 5041140+5100050 LINES LAMPTUB 
MOD.B 26W PCAR. (1.000) 

2264 2264 25.0

Total: 4527 Total: 4528 50.0

SALTOKI Dpt. iluminacion Página 36



ARXIU TENERIA

17.05.2016

SALTOKI IGUALADA
DPT ILUMINACION

Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

ARXIU / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 37
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(25.413 m, 2.490 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

218 132 300 0.604 0.439
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ARXIU TENERIA

17.05.2016

SALTOKI IGUALADA
DPT ILUMINACION

Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

AULA POLIVALENT 1 P3 / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:117

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 551 360 713 0.654

Suelo 54 502 351 629 0.699

Techo 78 329 246 527 0.748

Paredes (4) 78 417 274 727 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.04 W/m² = 1.10 W/m²/100 lx (Base: 49.70 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 12
LAMP 5041140+5100050 LINES LAMPTUB 
MOD.B 26W PCAR. (1.000) 

2264 2264 25.0

Total: 27164 Total: 27168 300.0
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ARXIU TENERIA

17.05.2016

SALTOKI IGUALADA
DPT ILUMINACION

Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

AULA POLIVALENT 1 P3 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 71
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(122.277 m, 20.867 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

551 360 713 0.654 0.505
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ARXIU TENERIA

17.05.2016

SALTOKI IGUALADA
DPT ILUMINACION

Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

P3-3 AULA PROFESSORS / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:88

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 543 344 699 0.634

Suelo 54 489 346 608 0.708

Techo 78 323 244 483 0.756

Paredes (4) 78 404 273 638 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.19 W/m² = 1.14 W/m²/100 lx (Base: 36.35 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 9
LAMP 5041140+5100050 LINES LAMPTUB 
MOD.B 26W PCAR. (1.000) 

2264 2264 25.0

Total: 20373 Total: 20376 225.0
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ARXIU TENERIA

17.05.2016

SALTOKI IGUALADA
DPT ILUMINACION

Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

P3-3 AULA PROFESSORS / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 54
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(135.011 m, 23.021 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

543 344 699 0.634 0.493
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ARXIU TENERIA

17.05.2016

SALTOKI IGUALADA
DPT ILUMINACION

Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

DIRECCIO / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:62

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 547 269 780 0.493

Suelo 54 437 267 545 0.611

Techo 70 244 152 329 0.621

Paredes (4) 50 363 194 696 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.60 W/m² = 1.76 W/m²/100 lx (Base: 18.33 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 4
LAMP 5041160+5100050 LINES LAMPTUB 
MOD.B 43W PCAR (1.000) 

4105 4106 44.0

Total: 16422 Total: 16424 176.0
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ARXIU TENERIA

17.05.2016

SALTOKI IGUALADA
DPT ILUMINACION

Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

DIRECCIO / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 38
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(146.563 m, 25.177 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

547 269 780 0.493 0.345
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ARXIU TENERIA

17.05.2016

SALTOKI IGUALADA
DPT ILUMINACION

Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

CORREDOR / Resumen

Altura del local: 2.350 m, Altura de montaje: 2.350 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:125

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 474 209 618 0.441

Suelo 54 405 218 508 0.537

Techo 78 302 168 589 0.557

Paredes (4) 78 394 174 1017 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.55 W/m² = 1.38 W/m²/100 lx (Base: 33.60 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 10
Osram 4052899937383 ST8B-1.5m-22W-
865-EM (1.000) 

2401 2400 22.0

Total: 24006 Total: 24000 220.0
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ARXIU TENERIA

17.05.2016

SALTOKI IGUALADA
DPT ILUMINACION

Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

CORREDOR / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 125
Situación de la superficie en el 
local:
Punto marcado:
(127.896 m, 9.566 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

474 209 618 0.441 0.338
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ARXIU TENERIA

17.05.2016

SALTOKI IGUALADA
DPT ILUMINACION

Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

AULA POLIVALENT 3 / Resumen

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:99

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 607 378 751 0.624

Suelo 54 555 400 668 0.722

Techo 78 362 293 99587 0.810

Paredes (4) 78 461 342 681 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.72 W/m² = 1.11 W/m²/100 lx (Base: 44.61 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 12
LAMP 5041140+5100050 LINES LAMPTUB 
MOD.B 26W PCAR. (1.000) 

2264 2264 25.0

Total: 27164 Total: 27168 300.0

SALTOKI Dpt. iluminacion Página 47



ARXIU TENERIA

17.05.2016

SALTOKI IGUALADA
DPT ILUMINACION

Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

AULA POLIVALENT 3 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 61
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(121.797 m, 8.982 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

607 378 751 0.624 0.504
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ARXIU TENERIA

17.05.2016

SALTOKI IGUALADA
DPT ILUMINACION

Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

ARXIU / Resumen

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:62

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 217 118 320 0.543

Suelo 54 189 136 226 0.721

Techo 78 127 96 91727 0.751

Paredes (4) 78 157 109 243 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 2.69 W/m² = 1.24 W/m²/100 lx (Base: 18.62 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2
LAMP 5041140+5100050 LINES LAMPTUB 
MOD.B 26W PCAR. (1.000) 

2264 2264 25.0

Total: 4527 Total: 4528 50.0
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ARXIU TENERIA

17.05.2016

SALTOKI IGUALADA
DPT ILUMINACION

Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

ARXIU / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 38
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(145.399 m, 2.421 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

217 118 320 0.543 0.368
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Proyecto 1

17.05.2016

SALTOKI IGUALADA
DPT ILUMINACION

Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

Proyecto 1 / Lista de luminarias

33 Pieza LAMP 6141130 LUM.APLI FINELAMP 1X55W TC-L
N° de artículo: 6141130
Flujo luminoso (Luminaria): 3304 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4800 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 0
Código CIE Flux: 00  00  06  00  69
Lámpara: 1 x DULUX L 55 W/830 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en nuestro 

catálogo de luminarias. 
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Proyecto 1

17.05.2016

SALTOKI IGUALADA
DPT ILUMINACION

Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

LAMP 6141130 LUM.APLI FINELAMP 1X55W TC-L / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 0
Código CIE Flux: 00  00  06  00  69

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla 
UGR porque carece de atributos de simetría.
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Proyecto 1

17.05.2016

SALTOKI IGUALADA
DPT ILUMINACION

Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

LAMP 6101123 LUM.APLI FINELAMP 1x36W TC-L / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 0
Código CIE Flux: 00  00  06  00  69

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla 
UGR porque carece de atributos de simetría.
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Proyecto 1

17.05.2016

SALTOKI IGUALADA
DPT ILUMINACION

Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

Local 1 / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 1.600 m, Factor mantenimiento: 
0.80

Valores en Lux, Escala 1:203

Superficie  [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Plano útil / 260 93 483 0.358

Suelo 54 173 35 454 0.202

Techos (6) 78 588 71 860 /

Paredes (16) 78 282 24 1633 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 8.17 W/m² = 3.14 W/m²/100 lx (Base: 222.18 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 33
LAMP 6141130 LUM.APLI FINELAMP 1X55W 
TC-L (1.000) 

3304 4800 55.0

Total: 109016 Total: 158400 1815.0
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Proyecto 1

17.05.2016

SALTOKI IGUALADA
DPT ILUMINACION

Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

Local 1 / Rendering (procesado) en 3D
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Proyecto 1

17.05.2016

SALTOKI IGUALADA
DPT ILUMINACION

Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

Local 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto 1

17.05.2016

SALTOKI IGUALADA
DPT ILUMINACION

Proyecto elaborado por Juan Manuel Hornos
Teléfono

Fax
e-Mail jmhornos@saltoki.es

Local 1 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 203
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.041 m, 1.003 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

260 93 483 0.358 0.193

SALTOKI Dpt. iluminacion Página 9



EXP. 1845/2016

DOCUMENT NÚMERO 2 ANNEXES
2.11  ESTUDI I CÀLCULS HIDRÀULICS



 



CÀLCUL DELS CABALS ALS DIFERENTS TRAMS DE CANONADES D’AIGUA 
 
A continuació s’establiran els cabals instal·lats tant a cada superfície com per la general del 
conjunt de superfícies d’una planta, tenint en compte que pel càlcul de la simultaneïtat 
s'aplicarà la següent fórmula segons la GUIA DB HS-4 Subministrament d’aigua del CTE; 
 

Kv = (1 /  (n-1) ½ )   
per a n = nº aparells. 

 
Aquesta Kv es multiplicarà pel cabal instal·lat, Qi, obtenint el cabal simultani Qsim. Aquesta 
KvTOTAL  es multiplicaria en un edifici d’habitatges pel cabal simultani, Qsim, obtenint el cabal 
simultani Qsim per planta però, no a aquest edifici de pública concurrència. A cada planta les 
simultaneïtats aplicades, Kv i KvTOTAL, seran diferents tal i com s’observa a les següents 
taules de càlcul ja què, les premisses de càlcul d’aquesta GUIA al  paràgraf anterior  resten 
definides per edificis d’habitatges i no per edificis de pública concurrència. Així doncs, 
s’augmenten algunes simultaneïtats fins a 0.9 (que és el 90%)  adaptant els càlculs de les 
canonades a la demanda real que es podrà tenir en algunes superfícies, sobre tot a la planta 2 
(aulari) a on els serveis funcionaran en una franja molt limitada entre classes i amb una 
demanda elevada. 
 
A continuació es detallen les premisses i simultaneïtats aplicades a cada tram del nou edifici en 
funció de la utilització prevista:  
 

P. BAIXA 

LOCAL SANITARI 
CABAL 

INSTAL·LAT
(Qi en l/s) 

NÚM. 
APARELLS
 

Kv
CABAL 

 SIMULTANI 
LOCAL 

(Qsim en l/s) 
KvT 

CABAL 
SIMULTANI 

PLANTA 
(Qsim en l/s) 

 
BANY 

MINUSVÀLIDS 
Lavabo 
Inodor 

0.1 
0.1 

1 
1 

1 0.2 
0.70 0.28 

SALA 
DESINFECCIÓ Abocador 0.2 1 1 0.2 

TOTAL   3  0.4  0.28 
 
 

P. PRIMERA 

LOCAL SANITARI 
CABAL 

INSTAL·LAT
(Qi en l/s) 

NÚM. 
APARELLS
 

Kv
CABAL 

 SIMULTANI 
LOCAL 

(Qsim en l/s) 
KvT 

CABAL 
SIMULTANI 

PLANTA 
(Qsim en l/s) 

 

BANY  
Lavabo 
Inodor 

0.1 
0.1 

1 
1 1 0.2 

0.7 0.63 

NETEJA Abocador 0.2 1 1 0.2 
SALA 

CONSULTA Pica 0.1 1 1 0.1 

BANY DONES 
 

Lavabo 
Inodor 

0.1 
0.1 

1 
1 1 0.2 

 

BANY HOMES 
 

Lavabo 
Inodor 

 

0.1 
0.1 

 

1 
1 
 

1 0.2 

TOTAL   8  0.9  0.63 
 
 
 
 
 



 
 
 

P. SEGONA 

LOCAL SANITARI 
CABAL 

INSTAL·LAT
(Qi en l/s) 

NÚM. 
APARELLS
 

Kv
CABAL 

 SIMULTANI 
LOCAL 

(Qsim en l/s) 
KvT 

CABAL 
SIMULTANI 

PLANTA 
(Qsim en l/s) 

 

BANY 1 Lavabo 
Inodor 

0.1 
0.1 

1 
2 1 0.3 

0.7 0.7 BANY 2 Lavabo 
Inodor 

0.1 
0.1 

1 
2 1 0.3 

BANY 3 Lavabo 
Inodor 

0.1 
0.1 

1 
1 1 0.2 

 
NETEJA Abocador 0.2 1 1 0.2 

TOTAL   9  1.0  0.7 
 
 
 
 

P. TERCERA 

LOCAL SANITARI 
CABAL 

INSTAL·LAT
(Qi en l/s) 

NÚM. 
APARELLS
 

Kv
CABAL 

 SIMULTANI 
LOCAL 

(Qsim en l/s) 
KvT 

CABAL 
SIMULTANI 

PLANTA 
(Qsim en l/s) 

 

BANY 1 Lavabo 
Inodor 

0.1 
0.1 

1 
2 1 0.3 

0.7 0.7 BANY 2 Lavabo 
Inodor 

0.1 
0.1 

1 
2 1 0.3 

BANY 3 Lavabo 
Inodor 

0.1 
0.1 

1 
1 1 0.2 

 
NETEJA Abocador 0.2 1 1 0.2 

TOTAL   9  1.0  0.7 
 
 
 
 

P. QUARTA 

LOCAL SANITARI 
CABAL 

INSTAL·LAT
(Qi en l/s) 

NÚM. 
APARELLS
 

Kv
CABAL 

 SIMULTANI 
LOCAL 

(Qsim en l/s) 
KvT 

CABAL 
SIMULTANI 

PLANTA 
(Qsim en l/s) 

 

BANY A Lavabo 
Inodor 

0.1 
0.1 

1 
1 1 0.2 

0.7 0.21 
SALA INSTAL. Terra rad. 

Evaporad. 
0.1 
0.1 

1 
1 0. 5 0.1 

TOTAL   4  0.3  0.21 
 
 
 
 



P. CINQUENA (COBERTA EXTERIOR) 

LOCAL SANITARI 
CABAL 

INSTAL·LAT
(Qi en l/s) 

NÚM. 
APARELLS
 

Kv
CABAL 

 SIMULTANI 
LOCAL 

(Qsim en l/s) 
KvT 

CABAL 
SIMULTANI 

PLANTA 
(Qsim en l/s) 

 

COBERTA 
(NETEJA) 

Neteja 
A.C. 

 
0.15 

 

 
1 
 

1 0.15 1 0.15 

TOTAL   1  0.15  0.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuació s’establirà el cabal simultani instal·lat al nou edifici (a les diferents plantes) tenint 
en compte que pel càlcul de la simultaneïtat total de l’edifici s'aplicarà un coeficient a les 
plantes, Kv; 
 

Kv TOTAL= 19+ N / (10 * (N + 1))   
        per a n = nº habitatges (o plantes) 

 
I aquesta Kv es multiplicarà pel cabal sim de cada planta, Qsim, obtenint el cabal simultani 
Qsim total de l’edifici; 
 
 

Kv TOTAL = 19+ 6 / (10 * (6 + 1)) = 0.357 
 per a N = 3 

 
 

LOCAL 
CABAL 

SIMULTANI 
PLANTA 

(Qsim en (l/s) 
KvTOTAL 

CABAL SIMULTANI 
EDIFICI 

(Qsim EDIFICI en l/s) 

P. BAIXA 0.28 

0.357 0.953 

P. PRIMERA 0.63 
P. SEGONA 0.7 
P. TERCERA 0.7 
P. QUARTA 0.21 
P. CINQUENA (COB.EXT.) 0.15 

TOTAL 2.67  0.953 
 
Així que cada un dels trams de la instal·lació d’aigua grafiada a plànols es sobredimensionarà 
tenint en compte; 
 

- Els diàmetres mínims a instal·lar per cada element sanitari a alimentar. 
- Una pèrdua de càrrega total màxima de la instal·lació limitada pel CTE a 15mca. 
- El cabal simultani calculat prèviament en funció del funcionament i distribució. 

 
Així que, segons la Taula corresponent a equivalències entre cabals - pèrdues de càrrega 
s’obté una canonada de 40mm PE100 de diàmetre exterior (32,6mm diàmetre interior), per a 
temperatures d’aigua de 10ºC, amb una pèrdua de càrrega de 6,5mCA/1000m per un cabal 
estimat de 0,953 l/s  i una velocitat de 1,2m/s. 
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2.12 CÀLCUL INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA



 



JUSTIFICACIÓ DE CÀLCULS ELÈCTRICS 
 
 
CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION 
 
 
Fórmulas 
 
Emplearemos las siguientes: 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cosϕ  x R = amp (A) 
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cosϕ x R = amp (A) 
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) = voltios (V) 

En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos ϕ = Coseno de fi. Factor de potencia. 
R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
n = Nº de conductores por fase. 
Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m. 
 

Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/ρ 
ρ = ρ20[1+α (T-20)]  
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  
 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
ρ20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  
 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
α = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  
 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  
 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  
 
Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib ≤ In ≤ Iz  
I2 ≤ 1,45 Iz 
 



Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la 
intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se 
toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos 
(1,45 In como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas compensación energía reactiva 
 
cosØ = P/√(P²+ Q²).  
tgØ  = Q/P.  
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  
C    = Qcx1000/U²xω; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  
C    = Qcx1000/3xU²xω; (Trifásico conexión triángulo).  
Siendo:  
P  = Potencia activa instalación (kW).  
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  
U  = Tensión compuesta (V).  
ω  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  
C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  
 
Fórmulas Cortocircuito 
 
* IpccI = Ct U / √3 Zt  
 
Siendo, 
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
U: Tensión trifásica en V. 
Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en estudio). 
 
* IpccF = Ct UF / 2 Zt 
 
Siendo, 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
UF: Tensión monofásica en V. 
Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la impedancia en 
origen mas la propia del conductor o línea). 
 
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
 
 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
 
Siendo, 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 
Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 
R = L · 1000 · CR / K · S · n   (mohm) 
X = Xu · L / n   (mohm) 
R: Resistencia de la línea en mohm. 
X: Reactancia de la línea en mohm. 
L: Longitud de la línea en m. 
CR: Coeficiente de resistividad. 



K: Conductividad del metal. 
S: Sección de la línea en mm². 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
 
* tmcicc = Cc · S² /  IpccF²   
 
Siendo, 
tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. 
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. 
S: Sección de la línea en mm². 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* tficc = cte. fusible / IpccF² 
 
Siendo, 
tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5 ·  √(1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² 
 
Siendo, 
Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles) 
UF: Tensión de fase (V) 
K: Conductividad 
S: Sección del conductor (mm²) 
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1. 
n: nº de conductores por fase 
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión. 
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. 
 IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg. 
 
* Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). 
 
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D Y MA   IMAG = 20 In 
 
 
Fórmulas Embarrados  
 
Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n)  
Siendo,  
σmax: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
L: Separación entre apoyos (cm)  
d: Separación entre pletinas (cm)  
n: nº de pletinas por fase  
Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)  
σadm: Tensión admisible material (kg/cm²)  
 
Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc)  
Siendo,  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA)  
S: Sección total de las pletinas (mm²)  
tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s)  



Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107  
 
Fórmulas Resistencia Tierra 
 
Placa enterrada 
 
 Rt = 0,8 · ρ/ P  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
P: Perímetro de la placa (m)  
 
Pica vertical 
 
 Rt = ρ / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrado horizontalmente 
 
 Rt = 2· ρ/ L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Asociación en paralelo de varios electrodos 
 
 Rt = 1 / (Lc/2ρ + Lp/ρ + P/0,8ρ)  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  



 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
DINTRE DE TMF10         231111 W 
 TOTAL....    231111 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 22012  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 209099  
- Potencia Máxima Admisible (W): 173200  
 
 
Cálculo de la LINEA GENERAL DE ALIMENTACION 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 5 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 231111 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

19320x1.25+221221.41=245371.41 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=245371.41/1,732x400x1=354.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x240+TTx120mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  468 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 200x60 mm. Sección útil: 9650 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 68.64  
e(parcial)=5x245371.41/46.66x400x240=0.27 V.=0.07 % 
e(total)=0.07% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
Fusibles Int. 400 A.  
 
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Mult.Aire Dist.Pared >= 0,3D 
- Longitud: 5 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 231111 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

19320x1.25+105761.52=129911.52 W.(Coef. de Simult.: 0.52 ) 
 

I=129911.52/1,732x400x1=187.52 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x120mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  301 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 59.41  
e(parcial)=5x129911.52/48.12x400x120=0.28 V.=0.07 % 
e(total)=0.14% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tet. In.: 250 A. Térmico reg. Int.Reg.: 250 A. 
Protección diferencial: 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 500 mA. Clase AC. 



 
Cálculo de la Línea: DINTRE DE TMF10 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 27 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 231111 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

19320x1.25+105761.52=129911.52 W.(Coef. de Simult.: 0.52 ) 
 

I=129911.52/1,732x400x1=187.52 A. 
Se eligen conductores Unipolares 3x120/70+TTx70mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  301 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 59.41  
e(parcial)=27x129911.52/48.12x400x120=1.52 V.=0.38 % 
e(total)=0.52% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. de Corte en Carga Int. 250 A.  
 
SUBCUADRO  
DINTRE DE TMF10  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
SQ P.BAIXA               16214 W 
SQ P.PRIMERA             23482 W 
SQ P.SEGONA              12400 W 
SQ P.TERCERA             41462 W 
SQ P.QUARTA              10397 W 
SQ P.CINQUENA            40275 W 
ASC. 2 PRINCIPAL         10690 W 
ASC. 3 ARXIU             10690 W 
SQ P.B.  PREFERENT       29918 W 
SQ P.1.  PREFERENT        1435 W 
SQ P.2.  PREFERENT       32348 W 
SQ P.4.  PREFERENT        1800 W 
 TOTAL....    231111 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 22012  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 209099  
 
 
Cálculo de la Línea: LINIA GRUP, COBERTA 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia activa: 55.59 kW. 
- Potencia aparente generador:  62 kVA. 
 
I= Cg x Sg x 1000 / (1.732 x U) = 1.25x62x1000/(1,732x400)=111.86 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x35+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 



reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  137 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 150x60 mm (Bandeja compartida: BANDP3). Sección útil: 6905 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 73.34  
e(parcial)=50x62000/45.95x400x35=4.82 V.=1.2 % 
e(total)=1.2% ADMIS (1.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tet. In.: 125 A. Térmico reg. Int.Reg.: 124 A. 
Protección diferencial: 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 500 mA. Clase AC. 
Contactor: 
Contactor Tetrapolar In: 125 A. 
Contactor Tetrapolar In: 125 A. 
 
Cálculo de la Línea: SQ P.BAIXA 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Mult.Aire Dist.Pared >= 0,3D 
- Longitud: 5 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 16214 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

736x1.25+13775.3=14695.3 W.(Coef. de Simult.: 0.75 ) 
 

I=14695.3/1,732x400x1=21.21 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  65 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 45.32  
e(parcial)=(5x14695.3/50.54x400x10)+(5x14695.3x0.1x0/1000x400x1x1)=0.36 V.=0.09 % 
e(total)=0.61% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 30 A.  
 
SUBCUADRO  
SQ P.BAIXA  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
RECE+DIPO ES+DIP.A        1008 W 
BAN+SER-MAG+SOT+DES        328 W 
DIPOSIT B                  720 W 
DIPOSIT C                 1080 W 
DIP.G.F.+DIS2i3+PAS        572 W 
PREVISIÓ                   250 W 
P.C. S. RECEP             1200 W 
P.C. DIP.A,B i C          1200 W 
P.C. DESINF+D.G.FOR       1200 W 
P.C. GENERALS              800 W 
P.C. EIX.BANY ADAP        1800 W 
P.C. PREVISIÓ              200 W 



P.C. SAI  RECEP           1200 W 
P.C. SAI  DIP.A,BiC       1200 W 
U.INT.CLIMA+BC CONT       1700 W 
CAME FRIG. DIP.S.ES        736 W 
VENTILACIÓ DIPOSITA        200 W 
VENTILACIÓ DIPOSITB        410 W 
VENTILACIÓ DIPOSITC        410 W 
 TOTAL....     16214 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 3958  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 12256  
 
 
Cálculo de la Línea: LLUM 1 P.BAIXA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 2056 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

3668.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=3668.8/230x1=15.95 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 45.89  
e(parcial)=(2x0.3x3668.8/50.44x230x6)+(2x0.3x3668.8x0.1x0/1000x230x1x1)=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.62% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: RECE+DIPO ES+DIP.A 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1008 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1008x1.8=1814.4 W. 
 

I=1814.4/230x1=7.89 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 45.4  
e(parcial)=(2x40x1814.4/50.52x230x1.5)+(2x40x1814.4x0.1x0/1000x230x1x1)=8.33 V.=3.62 % 
e(total)=4.24% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 



Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: BAN+SER-MAG+SOT+DES 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 27 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 328 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

288x1.8+40=558.4 W. 
 

I=558.4/230x1=2.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 40 mm. (Tubo compartido: TUBO1) 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.79  
e(parcial)=(2x27x558.4/51.37x230x1.5)+(2x27x558.4x0.1x0/1000x230x1x1)=1.7 V.=0.74 % 
e(total)=1.36% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: DIPOSIT B 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 26 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 720 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

720x1.8=1296 W. 
 

I=1296/230x1=5.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. (Tubo compartido: TUBO2) 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.23  
e(parcial)=(2x26x1296/50.74x230x1.5)+(2x26x1296x0.1x0/1000x230x1x1)=3.85 V.=1.67 % 
e(total)=2.3% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: LLUM 2 P.BAIXA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1902 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  



3423.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=3423.6/230x1=14.89 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 45.13  
e(parcial)=(2x0.3x3423.6/50.57x230x6)+(2x0.3x3423.6x0.1x0/1000x230x1x1)=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.62% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: DIPOSIT C 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 39 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1080 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1080x1.8=1944 W. 
 

I=1944/230x1=8.45 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP2). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 46.2  
e(parcial)=(2x39x1944/50.38x230x1.5)+(2x39x1944x0.1x0/1000x230x1x1)=8.72 V.=3.79 % 
e(total)=4.42% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: DIP.G.F.+DIS2i3+PAS 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 572 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

572x1.8=1029.6 W. 
 

I=1029.6/230x1=4.48 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP2). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.74  



e(parcial)=(2x15x1029.6/51.19x230x1.5)+(2x15x1029.6x0.1x0/1000x230x1x1)=1.75 V.=0.76 % 
e(total)=1.38% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: PREVISIÓ 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 250 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

250x1.8=450 W. 
 

I=450/230x1=1.96 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 40 mm. (Tubo compartido: TUBO1) 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.51  
e(parcial)=(2x15x450/51.42x230x1.5)+(2x15x450x0.1x0/1000x230x1x1)=0.76 V.=0.33 % 
e(total)=0.95% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: END. 1 GENER. P.B. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 2400 W. 
- Potencia de cálculo:  

960 W.(Coef. de Simult.: 0.4 ) 
 

I=960/230x1=4.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.4  
e(parcial)=(2x0.3x960/51.44x230x6)+(2x0.3x960x0.1x0/1000x230x1x1)=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.61% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: P.C. S. RECEP 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 



- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 60 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo: 1200 W. 
 
I=1200/230x1=5.22 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP2). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.25  
e(parcial)=(2x60x1200/51.28x230x2.5)+(2x60x1200x0.1x0/1000x230x1x1)=4.88 V.=2.12 % 
e(total)=2.74% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P.C. DIP.A,B i C 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 55 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo: 1200 W. 
 
I=1200/230x1=5.22 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP2). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.25  
e(parcial)=(2x55x1200/51.28x230x2.5)+(2x55x1200x0.1x0/1000x230x1x1)=4.48 V.=1.95 % 
e(total)=2.56% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: END. 2 GENER. P.B. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo:  

800 W.(Coef. de Simult.: 0.4 ) 
 

I=800/230x1=3.48 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.28  



e(parcial)=(2x0.3x800/51.46x230x6)+(2x0.3x800x0.1x0/1000x230x1x1)=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.61% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: P.C. DESINF+D.G.FOR 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 46 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo: 1200 W. 
 
I=1200/230x1=5.22 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP2). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.25  
e(parcial)=(2x46x1200/51.28x230x2.5)+(2x46x1200x0.1x0/1000x230x1x1)=3.74 V.=1.63 % 
e(total)=2.24% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P.C. GENERALS 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 56 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 800 W. 
- Potencia de cálculo: 800 W. 
 
I=800/230x1=3.48 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP2). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.56  
e(parcial)=(2x56x800/51.41x230x2.5)+(2x56x800x0.1x0/1000x230x1x1)=3.03 V.=1.32 % 
e(total)=1.93% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: END. 3 GENER. P.B. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo:  

1000 W.(Coef. de Simult.: 0.5 ) 
 



I=1000/230x1=4.35 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.44  
e(parcial)=(2x0.3x1000/51.43x230x6)+(2x0.3x1000x0.1x0/1000x230x1x1)=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.61% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: P.C. EIX.BANY ADAP 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 12 m; Cos ϕ: 0.95; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1800 W. 
- Potencia de cálculo: 1800 W. 
 
I=1800/230x0.95=8.24 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 40 mm. (Tubo compartido: TUBO1) 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.62  
e(parcial)=(2x12x1800/50.67x230x2.5)+(2x12x1800x0.1x0.31/1000x230x1x0.95)=1.49 V.=0.65 % 
e(total)=1.26% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P.C. PREVISIÓ 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo: 200 W. 
 
I=200/230x1=0.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 40 mm. (Tubo compartido: TUBO1) 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.05  
e(parcial)=(2x15x200/51.51x230x2.5)+(2x15x200x0.1x0/1000x230x1x1)=0.2 V.=0.09 % 
e(total)=0.7% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 



Cálculo de la Línea: END. 1 SAI P.B. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 2400 W. 
- Potencia de cálculo:  

1680 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 

I=1680/230x1=7.3 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.24  
e(parcial)=(2x0.3x1680/51.29x230x6)+(2x0.3x1680x0.1x0/1000x230x1x1)=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=0.62% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: P.C. SAI  RECEP 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 60 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo: 1200 W. 
 
I=1200/230x1=5.22 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP2). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.25  
e(parcial)=(2x60x1200/51.28x230x2.5)+(2x60x1200x0.1x0/1000x230x1x1)=4.88 V.=2.12 % 
e(total)=2.74% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P.C. SAI  DIP.A,BiC 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 55 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo: 1200 W. 
 
I=1200/230x1=5.22 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP2). Sección útil: 2770 mm². 



 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.25  
e(parcial)=(2x55x1200/51.28x230x2.5)+(2x55x1200x0.1x0/1000x230x1x1)=4.48 V.=1.95 % 
e(total)=2.56% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: CLIMA P.B. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 2436 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25+969.2=1889.2 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 

I=1889.2/230x0.8=10.27 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.44  
e(parcial)=(2x0.3x1889.2/51.06x230x6)+(2x0.3x1889.2x0.1x0.6/1000x230x1x0.8)=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.62% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: U.INT.CLIMA+BC CONT 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 0.95; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1700 W. 
- Potencia de cálculo: 1700 W. 
 
I=1700/230x0.95=7.78 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP2). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.78  
e(parcial)=(2x45x1700/51x230x2.5)+(2x45x1700x0.1x0.31/1000x230x1x0.95)=5.24 V.=2.28 % 
e(total)=2.89% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: CAME FRIG. DIP.S.ES 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 12 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0.1; R: 1 



- Potencia a instalar: 736 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25=920 W. 
 

I=920/230x0.85x1=4.71 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.02  
e(parcial)=(2x12x920/51.33x230x2.5x1)+(2x12x920x0.1x0.53/1000x230x1x1x0.85)=0.75 V.=0.33 % 
e(total)=0.94% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: VENTILACIÓ P.B. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1020 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

205x1.25+509=765.25 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 

I=765.25/230x0.8=4.16 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.18  
e(parcial)=(2x0.3x765.25/51.3x230x2.5)+(2x0.3x765.25x0.1x0.6/1000x230x1x0.8)=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.62% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: VENTILACIÓ DIPÒSITS 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1020 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

205x1.25+407=663.25 W.(Coef. de Simult.: 0.6 ) 
 

I=663.25/230x0.8=3.6 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.88  



e(parcial)=(2x0.3x663.25/51.35x230x2.5)+(2x0.3x663.25x0.1x0.6/1000x230x1x0.8)=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=0.62% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: VENTILACIÓ DIPOSITA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 41 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0.1; R: 1 
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

100x1.25+100=225 W. 
 

I=225/230x0.85x1=1.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.11  
e(parcial)=(2x41x225/51.5x230x1.5x1)+(2x41x225x0.1x0.53/1000x230x1x1x0.85)=1.04 V.=0.45 % 
e(total)=1.08% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: VENTILACIÓ DIPOSITB 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 16 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0.1; R: 1 
- Potencia a instalar: 410 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

205x1.25+205=461.25 W. 
 

I=461.25/230x0.85x1=2.36 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. (Tubo compartido: TUBO2) 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.74  
e(parcial)=(2x16x461.25/51.38x230x1.5x1)+(2x16x461.25x0.1x0.53/1000x230x1x1x0.85)=0.84 V.=0.36 % 
e(total)=0.99% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: VENTILACIÓ DIPOSITC 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 35 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0.1; R: 1 
- Potencia a instalar: 410 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  



205x1.25+205=461.25 W. 
 

I=461.25/230x0.85x1=2.36 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP2). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.48  
e(parcial)=(2x35x461.25/51.43x230x1.5x1)+(2x35x461.25x0.1x0.53/1000x230x1x1x0.85)=1.83 V.=0.8 % 
e(total)=1.42% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
CALCULO DE EMBARRADO SQ P.BAIXA 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 90  
- Ancho (mm): 30  
- Espesor (mm): 3  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.45, 0.675, 0.045, 0.007  
- I. admisible del embarrado (A): 315  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =6.93² · 25² /(60 · 10 · 0.045 · 1) = 1111.664 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 21.21 A  
 Iadm = 315 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 6.93 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 90 · 1 / (1000 · √0.5) = 20.87 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: SQ P.PRIMERA 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Mult.Aire Dist.Pared >= 0,3D 
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 23482 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

420x1.25+11321=11846 W.(Coef. de Simult.: 0.5 ) 
 



I=11846/1,732x400x1=17.1 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  65 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 150x60 mm (Bandeja compartida: BANDP3). Sección útil: 6905 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.46  
e(parcial)=(20x11846/50.88x400x10)+(20x11846x0.1x0/1000x400x1x1)=1.16 V.=0.29 % 
e(total)=0.81% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 50 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.  
 
SUBCUADRO  
SQ P.PRIMERA  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
SALA POLI. 1 DE 3          320 W 
SALA POLI. 2 DE 3          240 W 
1/2  ARXIU                 610 W 
SALA POLI.  3 DE 3         240 W 
1/2  ARXIU                 610 W 
EMER.TOT ARXIU              90 W 
DIPÒSIT D                  672 W 
P.C. VG+M+S+N+ESC          800 W 
P.C. MULT+PROJECTOR       1400 W 
P.C.OFF+SALA+DESPA        1200 W 
P.C. CLASSIFI             1200 W 
P.C. SALA CONS 1          1200 W 
P.C.S.CON2+AUD+DI D       1200 W 
P.C. EIX.BANY DONES       1800 W 
P.C. EIX.BANY HOMES       1800 W 
P.C. EIX.BANY             1800 W 
PERSIANES FINESTRES        150 W 
P.C. SAI  MUL+PROJE        500 W 
P.C.SAI  OFF+SAL+DE       1200 W 
P.C. SAI  CLASSIFIC       1200 W 
P.C. SAI S.CONSU 1        1200 W 
P.C.SAI .CON2+AUD+D       1200 W 
P.C.SAI .PREVISIÓ          300 W 
U.INT.CLIMA+BC CONT       1710 W 
RECUPE.AIRE ARXIU          420 W 
RECUPE.AIRE MULTIME        420 W 
 TOTAL....     23482 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 2782  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 20700  
 
 
Cálculo de la Línea: LLUM 1 P.PRIMERA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1170 W. 



- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
1170 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=1170/230x1=5.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.6  
e(parcial)=(2x0.3x1170/51.4x230x6)+(2x0.3x1170x0.1x0/1000x230x1x1)=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.81% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: SALA POLI. 1 DE 3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 320 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

320 W. 
 

I=320/230x1=1.39 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP6). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.17  
e(parcial)=(2x25x320/51.49x230x1.5)+(2x25x320x0.1x0/1000x230x1x1)=0.9 V.=0.39 % 
e(total)=1.21% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: SALA POLI. 2 DE 3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 240 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

240 W. 
 

I=240/230x1=1.04 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP6). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 



Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=(2x25x240/51.5x230x1.5)+(2x25x240x0.1x0/1000x230x1x1)=0.68 V.=0.29 % 
e(total)=1.11% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: 1/2  ARXIU 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 610 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

610 W. 
 

I=610/230x1=2.65 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP6). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.61  
e(parcial)=(2x25x610/51.4x230x1.5)+(2x25x610x0.1x0/1000x230x1x1)=1.72 V.=0.75 % 
e(total)=1.56% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: LLUM 2 P.PRIMERA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1612 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1612 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=1612/230x1=7.01 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.14  
e(parcial)=(2x0.3x1612/51.3x230x6)+(2x0.3x1612x0.1x0/1000x230x1x1)=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=0.82% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: SALA POLI.  3 DE 3 
 



- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 240 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

240 W. 
 

I=240/230x1=1.04 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP6). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=(2x25x240/51.5x230x1.5)+(2x25x240x0.1x0/1000x230x1x1)=0.68 V.=0.29 % 
e(total)=1.11% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: GRUP ARXIU 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 700 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

700 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=700/230x1=3.04 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDC1). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.02  
e(parcial)=(2x0.3x700/51.33x230x1.5)+(2x0.3x700x0.1x0/1000x230x1x1)=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.83% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: 1/2  ARXIU  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 610 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

610 W. 
 

I=610/230x1=2.65 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 



I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. (Tubo compartido: TUBO4) 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.94  
e(parcial)=(2x30x610/51.34x230x1.5)+(2x30x610x0.1x0/1000x230x1x1)=2.07 V.=0.9 % 
e(total)=1.72% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: EMER.TOT ARXIU 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 90 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

90 W. 
 

I=90/230x1=0.39 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. (Tubo compartido: TUBO4) 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=(2x30x90/51.51x230x1.5)+(2x30x90x0.1x0/1000x230x1x1)=0.3 V.=0.13 % 
e(total)=0.96% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  
 
Cálculo de la Línea: DIPÒSIT D 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 38 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 672 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

672 W. 
 

I=672/230x1=2.92 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP6). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.74  
e(parcial)=(2x38x672/51.38x230x1.5)+(2x38x672x0.1x0/1000x230x1x1)=2.88 V.=1.25 % 
e(total)=2.07% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 



Cálculo de la Línea: END. 1 GENER. P.1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 2200 W. 
- Potencia de cálculo:  

880 W.(Coef. de Simult.: 0.4 ) 
 

I=880/230x1=3.83 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.34  
e(parcial)=(2x0.3x880/51.45x230x6)+(2x0.3x880x0.1x0/1000x230x1x1)=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.81% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: P.C. VG+M+S+N+ESC 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 35 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 800 W. 
- Potencia de cálculo: 800 W. 
 
I=800/230x1=3.48 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP6). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.56  
e(parcial)=(2x35x800/51.41x230x2.5)+(2x35x800x0.1x0/1000x230x1x1)=1.89 V.=0.82 % 
e(total)=1.64% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P.C. MULT+PROJECTOR 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 35 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1400 W. 
- Potencia de cálculo: 1400 W. 
 
I=1400/230x1=6.09 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP6). Sección útil: 2770 mm². 



 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.7  
e(parcial)=(2x35x1400/51.2x230x2.5)+(2x35x1400x0.1x0/1000x230x1x1)=3.33 V.=1.45 % 
e(total)=2.26% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: END. 2 GENER. P.1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 2400 W. 
- Potencia de cálculo:  

960 W.(Coef. de Simult.: 0.4 ) 
 

I=960/230x1=4.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.4  
e(parcial)=(2x0.3x960/51.44x230x6)+(2x0.3x960x0.1x0/1000x230x1x1)=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.81% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: P.C.OFF+SALA+DESPA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Canal.Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo: 1200 W. 
 
I=1200/230x1=5.22 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones canal: 60x40 mm (Canal compartida: CANAL1). Sección útil: 1530 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.57  
e(parcial)=(2x25x1200/51.04x230x2.5)+(2x25x1200x0.1x0/1000x230x1x1)=2.04 V.=0.89 % 
e(total)=1.7% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P.C. CLASSIFI 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 24 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  



- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo: 1200 W. 
 
I=1200/230x1=5.22 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP5). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.25  
e(parcial)=(2x24x1200/51.28x230x2.5)+(2x24x1200x0.1x0/1000x230x1x1)=1.95 V.=0.85 % 
e(total)=1.66% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: END. 3 GENER. P.1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 2400 W. 
- Potencia de cálculo:  

960 W.(Coef. de Simult.: 0.4 ) 
 

I=960/230x1=4.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.4  
e(parcial)=(2x0.3x960/51.44x230x6)+(2x0.3x960x0.1x0/1000x230x1x1)=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.81% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: P.C. SALA CONS 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Canal.Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 35 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo: 1200 W. 
 
I=1200/230x1=5.22 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones canal: 60x40 mm (Canal compartida: CANAL1). Sección útil: 1530 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.57  
e(parcial)=(2x35x1200/51.04x230x2.5)+(2x35x1200x0.1x0/1000x230x1x1)=2.86 V.=1.24 % 
e(total)=2.06% ADMIS (6.5% MAX.) 



 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P.C.S.CON2+AUD+DI D 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Canal.Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 39 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo: 1200 W. 
 
I=1200/230x1=5.22 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones canal: 60x40 mm (Canal compartida: CANAL1). Sección útil: 1530 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.57  
e(parcial)=(2x39x1200/51.04x230x2.5)+(2x39x1200x0.1x0/1000x230x1x1)=3.19 V.=1.39 % 
e(total)=2.2% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: END. 1 VARIS P.1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 3600 W. 
- Potencia de cálculo:  

1800 W.(Coef. de Simult.: 0.5 ) 
 

I=1800/230x1=7.83 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.42  
e(parcial)=(2x0.3x1800/51.25x230x6)+(2x0.3x1800x0.1x0/1000x230x1x1)=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.82% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: P.C. EIX.BANY DONES 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 32 m; Cos ϕ: 0.95; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1800 W. 
- Potencia de cálculo: 1800 W. 
 
I=1800/230x0.95=8.24 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 



Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP6). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.12  
e(parcial)=(2x32x1800/50.94x230x2.5)+(2x32x1800x0.1x0.31/1000x230x1x0.95)=3.95 V.=1.72 % 
e(total)=2.53% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P.C. EIX.BANY HOMES 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 36 m; Cos ϕ: 0.95; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1800 W. 
- Potencia de cálculo: 1800 W. 
 
I=1800/230x0.95=8.24 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP6). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.12  
e(parcial)=(2x36x1800/50.94x230x2.5)+(2x36x1800x0.1x0.31/1000x230x1x0.95)=4.44 V.=1.93 % 
e(total)=2.75% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: END. 2 VARIS P.1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1950 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

150x1.25+825=1012.5 W.(Coef. de Simult.: 0.5 ) 
 

I=1012.5/230x1=4.4 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.45  
e(parcial)=(2x0.3x1012.5/51.43x230x6)+(2x0.3x1012.5x0.1x0/1000x230x1x1)=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.81% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: P.C. EIX.BANY  



 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 12 m; Cos ϕ: 0.95; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1800 W. 
- Potencia de cálculo: 1800 W. 
 
I=1800/230x0.95=8.24 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP6). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.12  
e(parcial)=(2x12x1800/50.94x230x2.5)+(2x12x1800x0.1x0.31/1000x230x1x0.95)=1.48 V.=0.64 % 
e(total)=1.46% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: PERSIANES FINESTRES 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Mult.Aire Dist.Pared >= 0,3D 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1; R: 1 
- Potencia a instalar: 150 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

150x1.25=187.5 W. 
 

I=187.5/230x1x1=0.82 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP6). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.06  
e(parcial)=(2x45x187.5/51.51x230x1.5x1)+(2x45x187.5x0.1x0/1000x230x1x1x1)=0.95 V.=0.41 % 
e(total)=1.23% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: END. 1 SAI P.1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1700 W. 
- Potencia de cálculo:  

1190 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 

I=1190/230x1=5.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 



 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.62  
e(parcial)=(2x0.3x1190/51.4x230x6)+(2x0.3x1190x0.1x0/1000x230x1x1)=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.81% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: P.C. SAI  MUL+PROJE 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 35 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo: 500 W. 
 
I=500/230x1=2.17 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP6). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.22  
e(parcial)=(2x35x500/51.48x230x2.5)+(2x35x500x0.1x0/1000x230x1x1)=1.18 V.=0.51 % 
e(total)=1.33% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P.C.SAI  OFF+SAL+DE 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Canal.Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo: 1200 W. 
 
I=1200/230x1=5.22 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones canal: 60x40 mm (Canal compartida: CANAL1). Sección útil: 1530 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.57  
e(parcial)=(2x25x1200/51.04x230x2.5)+(2x25x1200x0.1x0/1000x230x1x1)=2.04 V.=0.89 % 
e(total)=1.7% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: END. 2 SAI P.1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 2400 W. 



- Potencia de cálculo:  
1680 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 

I=1680/230x1=7.3 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.24  
e(parcial)=(2x0.3x1680/51.29x230x6)+(2x0.3x1680x0.1x0/1000x230x1x1)=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=0.82% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: P.C. SAI  CLASSIFIC 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Mult.Aire Dist.Pared >= 0,3D 
- Longitud: 24 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo: 1200 W. 
 
I=1200/230x1=5.22 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP5). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.25  
e(parcial)=(2x24x1200/51.28x230x2.5)+(2x24x1200x0.1x0/1000x230x1x1)=1.95 V.=0.85 % 
e(total)=1.66% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P.C. SAI S.CONSU 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Canal.Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 35 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo: 1200 W. 
 
I=1200/230x1=5.22 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones canal: 60x40 mm (Canal compartida: CANAL1). Sección útil: 1530 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.57  
e(parcial)=(2x35x1200/51.04x230x2.5)+(2x35x1200x0.1x0/1000x230x1x1)=2.86 V.=1.24 % 
e(total)=2.06% ADMIS (6.5% MAX.) 
 



Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: END. 3 SAI P.1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo:  

1050 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 

I=1050/230x1=4.57 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.48  
e(parcial)=(2x0.3x1050/51.43x230x6)+(2x0.3x1050x0.1x0/1000x230x1x1)=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.81% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: P.C.SAI .CON2+AUD+D 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Canal.Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 39 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo: 1200 W. 
 
I=1200/230x1=5.22 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones canal: 60x40 mm (Canal compartida: CANAL1). Sección útil: 1530 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.57  
e(parcial)=(2x39x1200/51.04x230x2.5)+(2x39x1200x0.1x0/1000x230x1x1)=3.19 V.=1.39 % 
e(total)=2.2% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P.C.SAI .PREVISIÓ 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo: 300 W. 
 
I=300/230x1=1.3 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 



reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP6). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.08  
e(parcial)=(2x10x300/51.5x230x2.5)+(2x10x300x0.1x0/1000x230x1x1)=0.2 V.=0.09 % 
e(total)=0.9% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: CLIMA P.B. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1710 W. 
- Potencia de cálculo:  

1197 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 

I=1197/230x1=5.2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.84  
e(parcial)=(2x0.3x1197/51.17x230x2.5)+(2x0.3x1197x0.1x0/1000x230x1x1)=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.82% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: U.INT.CLIMA+BC CONT 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 75 m; Cos ϕ: 0.95; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1710 W. 
- Potencia de cálculo: 1710 W. 
 
I=1710/230x0.95=7.83 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP6). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.81  
e(parcial)=(2x75x1710/51x230x2.5)+(2x75x1710x0.1x0.31/1000x230x1x0.95)=8.78 V.=3.82 % 
e(total)=4.64% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: VENTILACIÓ P.B. 
 



- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 840 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

420x1.25+168=693 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 

I=693/230x1=3.01 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.62  
e(parcial)=(2x0.3x693/51.4x230x2.5)+(2x0.3x693x0.1x0/1000x230x1x1)=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=0.82% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: VENTILACIÓ P.B. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 840 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

420x1.25+84=609 W.(Coef. de Simult.: 0.6 ) 
 

I=609/230x0.8=3.31 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.75  
e(parcial)=(2x0.3x609/51.38x230x2.5)+(2x0.3x609x0.1x0.6/1000x230x1x0.8)=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=0.82% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: RECUPE.AIRE ARXIU 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 12 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0.1; R: 1 
- Potencia a instalar: 420 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

420x1.25=525 W. 
 

I=525/230x0.85x1=2.69 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP4). Sección útil: 2770 mm². 



 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.63  
e(parcial)=(2x12x525/51.4x230x1.5x1)+(2x12x525x0.1x0.53/1000x230x1x1x0.85)=0.71 V.=0.31 % 
e(total)=1.13% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: RECUPE.AIRE MULTIME 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 33 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0.1; R: 1 
- Potencia a instalar: 420 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

420x1.25=525 W. 
 

I=525/230x0.85x1=2.69 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP6). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.63  
e(parcial)=(2x33x525/51.4x230x1.5x1)+(2x33x525x0.1x0.53/1000x230x1x1x0.85)=1.96 V.=0.85 % 
e(total)=1.67% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
CALCULO DE EMBARRADO SQ P.PRIMERA 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 24  
- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =3² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 1168.521 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 17.1 A  
 Iadm = 110 A  
 
 



c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 3 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · √0.5) = 5.57 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: SQ P.SEGONA 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Mult.Aire Dist.Pared >= 0,3D 
- Longitud: 21 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 12400 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

150x1.25+4810=4997.5 W.(Coef. de Simult.: 0.4 ) 
 

I=4997.5/1,732x400x1=7.21 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 150x60 mm (Bandeja compartida: BANDP3). Sección útil: 6905 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.7  
e(parcial)=(21x4997.5/50.83x400x2.5)+(21x4997.5x0.1x0/1000x400x1x1)=2.06 V.=0.52 % 
e(total)=1.03% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.  
 
SUBCUADRO  
SQ P.SEGONA  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
P.C.A SUD 1+2             1200 W 
P.C.A SUD 3,4,5           1200 W 
P.C.ANORD 6+7             1200 W 
P.C.A NORD 8+AD+DIR       1200 W 
PERSIANES FINESTRES        150 W 
PREVISIÓ                   250 W 
P.C. SAI A SUD1+2PR       1200 W 
P.C. SAI ASUD3,4,5P       1200 W 
P.C. SAI ANORD 6+7        1200 W 
P.C.SAI S.NOR 8+A+D       1200 W 
P.C.SAI .RACK 1           1200 W 
P.C.SAI .RACK 2           1200 W 
 TOTAL....     12400 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 12400  
 
 
Cálculo de la Línea: END. 1 GENER. P.2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  



- Potencia a instalar: 2400 W. 
- Potencia de cálculo:  

960 W.(Coef. de Simult.: 0.4 ) 
 

I=960/230x1=4.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.19  
e(parcial)=(2x0.3x960/51.3x230x2.5)+(2x0.3x960x0.1x0/1000x230x1x1)=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.04% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: P.C.A SUD 1+2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 21 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo: 1200 W. 
 
I=1200/230x1=5.22 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP7). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.25  
e(parcial)=(2x21x1200/51.28x230x2.5)+(2x21x1200x0.1x0/1000x230x1x1)=1.71 V.=0.74 % 
e(total)=1.79% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P.C.A SUD 3,4,5 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 32 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo: 1200 W. 
 
I=1200/230x1=5.22 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP7). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.25  
e(parcial)=(2x32x1200/51.28x230x2.5)+(2x32x1200x0.1x0/1000x230x1x1)=2.6 V.=1.13 % 
e(total)=2.18% ADMIS (6.5% MAX.) 



 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: END. 2 GENER. P.2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 2400 W. 
- Potencia de cálculo:  

960 W.(Coef. de Simult.: 0.4 ) 
 

I=960/230x1=4.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.19  
e(parcial)=(2x0.3x960/51.3x230x2.5)+(2x0.3x960x0.1x0/1000x230x1x1)=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.04% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: P.C.ANORD 6+7 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 28 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo: 1200 W. 
 
I=1200/230x1=5.22 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP8). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.25  
e(parcial)=(2x28x1200/51.28x230x2.5)+(2x28x1200x0.1x0/1000x230x1x1)=2.28 V.=0.99 % 
e(total)=2.03% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P.C.A NORD 8+AD+DIR 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 37 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo: 1200 W. 
 
I=1200/230x1=5.22 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 



Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP8). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.25  
e(parcial)=(2x37x1200/51.28x230x2.5)+(2x37x1200x0.1x0/1000x230x1x1)=3.01 V.=1.31 % 
e(total)=2.35% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: END. 1 VARIS P.2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 400 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

150x1.25+10=197.5 W.(Coef. de Simult.: 0.4 ) 
 

I=197.5/230x1=0.86 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.05  
e(parcial)=(2x0.3x197.5/51.51x230x2.5)+(2x0.3x197.5x0.1x0/1000x230x1x1)=0 V.=0 % 
e(total)=1.04% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: PERSIANES FINESTRES 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Mult.Aire Dist.Pared >= 0,3D 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1; R: 1 
- Potencia a instalar: 150 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

150x1.25=187.5 W. 
 

I=187.5/230x1x1=0.82 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP8). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.06  
e(parcial)=(2x45x187.5/51.51x230x1.5x1)+(2x45x187.5x0.1x0/1000x230x1x1x1)=0.95 V.=0.41 % 
e(total)=1.45% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 



Cálculo de la Línea: PREVISIÓ 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 250 W. 
- Potencia de cálculo: 250 W. 
 
I=250/230x1=1.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 40 mm. (Tubo compartido: TUBO1) 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.08  
e(parcial)=(2x10x250/51.5x230x2.5)+(2x10x250x0.1x0/1000x230x1x1)=0.17 V.=0.07 % 
e(total)=1.11% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: END. 1 SAI P.2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 2400 W. 
- Potencia de cálculo:  

1680 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 

I=1680/230x1=7.3 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.63  
e(parcial)=(2x0.3x1680/50.85x230x2.5)+(2x0.3x1680x0.1x0/1000x230x1x1)=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.05% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: P.C. SAI A SUD1+2PR 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 21 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo: 1200 W. 
 
I=1200/230x1=5.22 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP7). Sección útil: 2770 mm². 



 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.25  
e(parcial)=(2x21x1200/51.28x230x2.5)+(2x21x1200x0.1x0/1000x230x1x1)=1.71 V.=0.74 % 
e(total)=1.79% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P.C. SAI ASUD3,4,5P 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 32 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo: 1200 W. 
 
I=1200/230x1=5.22 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP7). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.25  
e(parcial)=(2x32x1200/51.28x230x2.5)+(2x32x1200x0.1x0/1000x230x1x1)=2.6 V.=1.13 % 
e(total)=2.18% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: END. 2 SAI P.2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 2400 W. 
- Potencia de cálculo:  

1680 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 

I=1680/230x1=7.3 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.63  
e(parcial)=(2x0.3x1680/50.85x230x2.5)+(2x0.3x1680x0.1x0/1000x230x1x1)=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.05% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: P.C. SAI ANORD 6+7 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 28 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  



- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo: 1200 W. 
 
I=1200/230x1=5.22 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP8). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.25  
e(parcial)=(2x28x1200/51.28x230x2.5)+(2x28x1200x0.1x0/1000x230x1x1)=2.28 V.=0.99 % 
e(total)=2.04% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P.C.SAI S.NOR 8+A+D 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 37 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo: 1200 W. 
 
I=1200/230x1=5.22 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP8). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.25  
e(parcial)=(2x37x1200/51.28x230x2.5)+(2x37x1200x0.1x0/1000x230x1x1)=3.01 V.=1.31 % 
e(total)=2.36% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: END. 3 SAI P.2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 2400 W. 
- Potencia de cálculo:  

1680 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 

I=1680/230x1=7.3 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.63  
e(parcial)=(2x0.3x1680/50.85x230x2.5)+(2x0.3x1680x0.1x0/1000x230x1x1)=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.05% ADMIS (4.5% MAX.) 



 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: P.C.SAI .RACK 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo: 1200 W. 
 
I=1200/230x1=5.22 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP8). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.25  
e(parcial)=(2x45x1200/51.28x230x2.5)+(2x45x1200x0.1x0/1000x230x1x1)=3.66 V.=1.59 % 
e(total)=2.64% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P.C.SAI .RACK 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo: 1200 W. 
 
I=1200/230x1=5.22 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP8). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.25  
e(parcial)=(2x45x1200/51.28x230x2.5)+(2x45x1200x0.1x0/1000x230x1x1)=3.66 V.=1.59 % 
e(total)=2.64% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
CALCULO DE EMBARRADO SQ P.SEGONA 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 



Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 24  
- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =0.87² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 99.661 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 7.21 A  
 Iadm = 110 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 0.87 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · √0.5) = 5.57 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: SQ P.TERCERA 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 41462 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

16890x1.25+13479.64=34592.14 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 

I=34592.14/1,732x400x1=49.93 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  70 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 40 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 65.44  
e(parcial)=(25x34592.14/47.16x400x16)+(25x34592.14x0.1x0/1000x400x1x1)=2.87 V.=0.72 % 
e(total)=1.23% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Aut./Tet. In.: 80 A. Térmico reg. Int.Reg.: 80 A. 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.  
 
SUBCUADRO  
SQ P.TERCERA  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
LLUM  ESPAI POLIVAL        700 W 
EMER. VEST.GEN.             66 W 
AULES SUD 1+2              432 W 
AULES SUD 3+4+5            576 W 



PASSADÍS NORD+ SUD         344 W 
EMER.PASSDISSOS N+S         90 W 
AULES NORD 6+7             576 W 
SERVEIS+NETE+DISTRI        132 W 
EMER.SERV+NETEJA            45 W 
AULA NORD8+AD+DI+IN        432 W 
P.C. GENERALS              600 W 
P.C.A SUD 1+2             1200 W 
P.C.A SUD 3,4,5           1200 W 
P.C.ANORD 6+7              800 W 
P.C.A NORD 8+AD+DIR       1200 W 
P.C. EIX.BANY DONES       1800 W 
P.C. EIX.BANY HOMES       1800 W 
P.C. EIX.BANY A           1800 W 
PERSIANES FINESTRES        150 W 
LAMES FIN. FAÇ.PRIN        200 W 
PREVISIÓ                   250 W 
P.C. SAI A SUD1+2PR       1200 W 
P.C. SAI ASUD3,4,5P       1200 W 
P.C. SAI ANORD 6+7        1200 W 
P.C.SAI S.NOR 8+A+D       1200 W 
P.C.SAI .RACK 1           1200 W 
P.C.SAI .RACK 2           1200 W 
U.INT.CLIMA+BC CONT       1384 W 
SQ P.CINQUENA            16890 W 
REC.AIRE A.SUDOEST         420 W 
REC.AIRE A.SUDEST          420 W 
REC.AIRE A.NORDOEST        420 W 
REC.AIRE A.NORDEST         335 W 
 TOTAL....     41462 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 3393  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 38069  
 
 
Cálculo de la Línea: LLUM 1 P.TERCERA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1774 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2833.2 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=2833.2/230x1=12.32 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.51  
e(parcial)=(2x0.3x2833.2/50.87x230x6)+(2x0.3x2833.2x0.1x0/1000x230x1x1)=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.25% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: GRUP ESPAI POLIVALE 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 



- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 766 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1018.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=1018.8/230x1=4.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDC1). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.16  
e(parcial)=(2x0.3x1018.8/51.11x230x1.5)+(2x0.3x1018.8x0.1x0/1000x230x1x1)=0.03 V.=0.02 % 
e(total)=1.26% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: LLUM  ESPAI POLIVAL 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 36 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 700 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

250x1.8+450=900 W. 
 

I=900/230x1=3.91 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP9). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.33  
e(parcial)=(2x36x900/51.27x230x1.5)+(2x36x900x0.1x0/1000x230x1x1)=3.66 V.=1.59 % 
e(total)=2.85% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: EMER. VEST.GEN. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 36 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 66 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

66x1.8=118.8 W. 
 

I=118.8/230x1=0.52 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP9). Sección útil: 2770 mm². 
 



Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=(2x36x118.8/51.51x230x1.5)+(2x36x118.8x0.1x0/1000x230x1x1)=0.48 V.=0.21 % 
e(total)=1.47% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  
 
Cálculo de la Línea: AULES SUD 1+2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 432 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

432x1.8=777.6 W. 
 

I=777.6/230x1=3.38 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP9). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.99  
e(parcial)=(2x25x777.6/51.33x230x1.5)+(2x25x777.6x0.1x0/1000x230x1x1)=2.2 V.=0.95 % 
e(total)=2.2% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: AULES SUD 3+4+5 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 576 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

576x1.8=1036.8 W. 
 

I=1036.8/230x1=4.51 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP9). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.76  
e(parcial)=(2x40x1036.8/51.19x230x1.5)+(2x40x1036.8x0.1x0/1000x230x1x1)=4.7 V.=2.04 % 
e(total)=3.29% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: LLUM 2  P.TERCERA 



 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1010 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1470.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=1470.8/230x1=6.39 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.78  
e(parcial)=(2x0.3x1470.8/51x230x2.5)+(2x0.3x1470.8x0.1x0/1000x230x1x1)=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.25% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: GRUP PASSADISSOS 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 434 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

434 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=434/230x1=1.89 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDC1). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.39  
e(parcial)=(2x0.3x434/51.44x230x1.5)+(2x0.3x434x0.1x0/1000x230x1x1)=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=1.25% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: PASSADÍS NORD+ SUD 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 38 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 344 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

344 W. 
 

I=344/230x1=1.5 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  



Dimensiones bandeja: 100x60 mm (Bandeja compartida: BANDP10). Sección útil: 4175 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.19  
e(parcial)=(2x38x344/51.48x230x1.5)+(2x38x344x0.1x0/1000x230x1x1)=1.47 V.=0.64 % 
e(total)=1.89% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: EMER.PASSDISSOS N+S 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 38 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 90 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

90 W. 
 

I=90/230x1=0.39 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 100x60 mm (Bandeja compartida: BANDP10). Sección útil: 4175 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.01  
e(parcial)=(2x38x90/51.51x230x1.5)+(2x38x90x0.1x0/1000x230x1x1)=0.38 V.=0.17 % 
e(total)=1.42% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  
 
Cálculo de la Línea: AULES NORD 6+7 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 576 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

576x1.8=1036.8 W. 
 

I=1036.8/230x1=4.51 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 100x60 mm (Bandeja compartida: BANDP10). Sección útil: 4175 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.76  
e(parcial)=(2x30x1036.8/51.19x230x1.5)+(2x30x1036.8x0.1x0/1000x230x1x1)=3.52 V.=1.53 % 
e(total)=2.78% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: LLUM 3  P.TERCERA 



 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 609 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1012.2 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=1012.2/230x1=4.4 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.32  
e(parcial)=(2x0.3x1012.2/51.27x230x2.5)+(2x0.3x1012.2x0.1x0/1000x230x1x1)=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.24% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: GRUP SERVEIS+NETEJA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 177 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

234.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=234.6/230x1=1.02 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDC1). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.11  
e(parcial)=(2x0.3x234.6/51.5x230x1.5)+(2x0.3x234.6x0.1x0/1000x230x1x1)=0.01 V.=0 % 
e(total)=1.25% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: SERVEIS+NETE+DISTRI 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 132 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

72x1.8+60=189.6 W. 
 

I=189.6/230x1=0.82 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  



Dimensiones bandeja: 100x60 mm (Bandeja compartida: BANDP10). Sección útil: 4175 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.06  
e(parcial)=(2x20x189.6/51.51x230x1.5)+(2x20x189.6x0.1x0/1000x230x1x1)=0.43 V.=0.19 % 
e(total)=1.43% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: EMER.SERV+NETEJA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 45 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

45 W. 
 

I=45/230x1=0.2 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 100x60 mm (Bandeja compartida: BANDP10). Sección útil: 4175 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=(2x20x45/51.52x230x1.5)+(2x20x45x0.1x0/1000x230x1x1)=0.1 V.=0.04 % 
e(total)=1.29% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  
 
Cálculo de la Línea: AULA NORD8+AD+DI+IN 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 432 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

432x1.8=777.6 W. 
 

I=777.6/230x1=3.38 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 100x60 mm (Bandeja compartida: BANDP10). Sección útil: 4175 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.99  
e(parcial)=(2x40x777.6/51.33x230x1.5)+(2x40x777.6x0.1x0/1000x230x1x1)=3.51 V.=1.53 % 
e(total)=2.77% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: END. 1 GENER. P.3 



 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1800 W. 
- Potencia de cálculo:  

720 W.(Coef. de Simult.: 0.4 ) 
 

I=720/230x1=3.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.23  
e(parcial)=(2x0.3x720/51.47x230x6)+(2x0.3x720x0.1x0/1000x230x1x1)=0.01 V.=0 % 
e(total)=1.24% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: P.C. GENERALS 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 600 W. 
- Potencia de cálculo: 600 W. 
 
I=600/230x1=2.61 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP9). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.31  
e(parcial)=(2x45x600/51.46x230x2.5)+(2x45x600x0.1x0/1000x230x1x1)=1.83 V.=0.79 % 
e(total)=2.03% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P.C.A SUD 1+2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 21 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo: 1200 W. 
 
I=1200/230x1=5.22 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP9). Sección útil: 2770 mm². 
 



Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.25  
e(parcial)=(2x21x1200/51.28x230x2.5)+(2x21x1200x0.1x0/1000x230x1x1)=1.71 V.=0.74 % 
e(total)=1.98% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: END. 2 GENER. P.3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo:  

800 W.(Coef. de Simult.: 0.4 ) 
 

I=800/230x1=3.48 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.28  
e(parcial)=(2x0.3x800/51.46x230x6)+(2x0.3x800x0.1x0/1000x230x1x1)=0.01 V.=0 % 
e(total)=1.24% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: P.C.A SUD 3,4,5 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 37 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo: 1200 W. 
 
I=1200/230x1=5.22 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP9). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.25  
e(parcial)=(2x37x1200/51.28x230x2.5)+(2x37x1200x0.1x0/1000x230x1x1)=3.01 V.=1.31 % 
e(total)=2.55% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P.C.ANORD 6+7 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 800 W. 



- Potencia de cálculo: 800 W. 
 
I=800/230x1=3.48 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 100x60 mm (Bandeja compartida: BANDP10). Sección útil: 4175 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.56  
e(parcial)=(2x45x800/51.41x230x2.5)+(2x45x800x0.1x0/1000x230x1x1)=2.44 V.=1.06 % 
e(total)=2.3% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: END. 3 GENER. P.3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 3000 W. 
- Potencia de cálculo:  

1200 W.(Coef. de Simult.: 0.4 ) 
 

I=1200/230x1=5.22 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.63  
e(parcial)=(2x0.3x1200/51.4x230x6)+(2x0.3x1200x0.1x0/1000x230x1x1)=0.01 V.=0 % 
e(total)=1.24% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: P.C.A NORD 8+AD+DIR 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 37 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo: 1200 W. 
 
I=1200/230x1=5.22 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 100x60 mm (Bandeja compartida: BANDP10). Sección útil: 4175 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.25  
e(parcial)=(2x37x1200/51.28x230x2.5)+(2x37x1200x0.1x0/1000x230x1x1)=3.01 V.=1.31 % 
e(total)=2.55% ADMIS (6.5% MAX.) 
 



Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P.C. EIX.BANY DONES 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1800 W. 
- Potencia de cálculo: 1800 W. 
 
I=1800/230x1=7.83 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 100x60 mm (Bandeja compartida: BANDP10). Sección útil: 4175 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.81  
e(parcial)=(2x45x1800/51x230x2.5)+(2x45x1800x0.1x0/1000x230x1x1)=5.52 V.=2.4 % 
e(total)=3.64% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: END. 1 VARIS P.3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 3600 W. 
- Potencia de cálculo:  

1800 W.(Coef. de Simult.: 0.5 ) 
 

I=1800/230x1=7.83 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.42  
e(parcial)=(2x0.3x1800/51.25x230x6)+(2x0.3x1800x0.1x0/1000x230x1x1)=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.24% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: P.C. EIX.BANY HOMES 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1800 W. 
- Potencia de cálculo: 1800 W. 
 
I=1800/230x1=7.83 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 



reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 100x60 mm (Bandeja compartida: BANDP10). Sección útil: 4175 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.81  
e(parcial)=(2x10x1800/51x230x2.5)+(2x10x1800x0.1x0/1000x230x1x1)=1.23 V.=0.53 % 
e(total)=1.78% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P.C. EIX.BANY A 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 37 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1800 W. 
- Potencia de cálculo: 1800 W. 
 
I=1800/230x1=7.83 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 100x60 mm (Bandeja compartida: BANDP10). Sección útil: 4175 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.81  
e(parcial)=(2x37x1800/51x230x2.5)+(2x37x1800x0.1x0/1000x230x1x1)=4.54 V.=1.98 % 
e(total)=3.22% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: END. 2VARIS P.3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 600 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

200x1.25+100=350 W.(Coef. de Simult.: 0.5 ) 
 

I=350/230x1=1.52 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.05  
e(parcial)=(2x0.3x350/51.51x230x6)+(2x0.3x350x0.1x0/1000x230x1x1)=0 V.=0 % 
e(total)=1.24% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: PERSIANES FINESTRES 
 



- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Mult.Aire Dist.Pared >= 0,3D 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1; R: 1 
- Potencia a instalar: 150 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

150x1.25=187.5 W. 
 

I=187.5/230x1x1=0.82 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP8). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.06  
e(parcial)=(2x45x187.5/51.51x230x1.5x1)+(2x45x187.5x0.1x0/1000x230x1x1x1)=0.95 V.=0.41 % 
e(total)=1.65% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: LAMES FIN. FAÇ.PRIN 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Mult.Aire Dist.Pared >= 0,3D 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1; R: 1 
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

200x1.25=250 W. 
 

I=250/230x1x1=1.09 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 100x60 mm (Bandeja compartida: BANDP10). Sección útil: 4175 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.1  
e(parcial)=(2x50x250/51.5x230x1.5x1)+(2x50x250x0.1x0/1000x230x1x1x1)=1.41 V.=0.61 % 
e(total)=1.85% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: PREVISIÓ 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 250 W. 
- Potencia de cálculo: 250 W. 
 
I=250/230x1=1.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 40 mm. (Tubo compartido: TUBO1) 
 



Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.08  
e(parcial)=(2x10x250/51.5x230x2.5)+(2x10x250x0.1x0/1000x230x1x1)=0.17 V.=0.07 % 
e(total)=1.31% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: END. 1 SAI P.3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 2400 W. 
- Potencia de cálculo:  

1680 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 

I=1680/230x1=7.3 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.24  
e(parcial)=(2x0.3x1680/51.29x230x6)+(2x0.3x1680x0.1x0/1000x230x1x1)=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=1.24% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: P.C. SAI A SUD1+2PR 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 18 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo: 1200 W. 
 
I=1200/230x1=5.22 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP9). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.25  
e(parcial)=(2x18x1200/51.28x230x2.5)+(2x18x1200x0.1x0/1000x230x1x1)=1.46 V.=0.64 % 
e(total)=1.88% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P.C. SAI ASUD3,4,5P 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 21 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1200 W. 



- Potencia de cálculo: 1200 W. 
 
I=1200/230x1=5.22 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP9). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.25  
e(parcial)=(2x21x1200/51.28x230x2.5)+(2x21x1200x0.1x0/1000x230x1x1)=1.71 V.=0.74 % 
e(total)=1.98% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: END. 2 SAI P.3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 2400 W. 
- Potencia de cálculo:  

1680 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 

I=1680/230x1=7.3 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.24  
e(parcial)=(2x0.3x1680/51.29x230x6)+(2x0.3x1680x0.1x0/1000x230x1x1)=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=1.24% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: P.C. SAI ANORD 6+7 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 18 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo: 1200 W. 
 
I=1200/230x1=5.22 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 100x60 mm (Bandeja compartida: BANDP10). Sección útil: 4175 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.25  
e(parcial)=(2x18x1200/51.28x230x2.5)+(2x18x1200x0.1x0/1000x230x1x1)=1.46 V.=0.64 % 
e(total)=1.88% ADMIS (6.5% MAX.) 
 



Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P.C.SAI S.NOR 8+A+D 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 21 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo: 1200 W. 
 
I=1200/230x1=5.22 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 100x60 mm (Bandeja compartida: BANDP10). Sección útil: 4175 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.25  
e(parcial)=(2x21x1200/51.28x230x2.5)+(2x21x1200x0.1x0/1000x230x1x1)=1.71 V.=0.74 % 
e(total)=1.98% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: END. 3 SAI P.3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 2400 W. 
- Potencia de cálculo:  

1680 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 

I=1680/230x0.8=9.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.56  
e(parcial)=(2x0.3x1680/51.23x230x6)+(2x0.3x1680x0.1x0.6/1000x230x1x0.8)=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=1.24% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: P.C.SAI .RACK 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 37 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo: 1200 W. 
 
I=1200/230x1=5.22 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 



I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 100x60 mm (Bandeja compartida: BANDP10). Sección útil: 4175 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.25  
e(parcial)=(2x37x1200/51.28x230x2.5)+(2x37x1200x0.1x0/1000x230x1x1)=3.01 V.=1.31 % 
e(total)=2.55% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P.C.SAI .RACK 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 37 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo: 1200 W. 
 
I=1200/230x1=5.22 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 100x60 mm (Bandeja compartida: BANDP10). Sección útil: 4175 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.25  
e(parcial)=(2x37x1200/51.28x230x2.5)+(2x37x1200x0.1x0/1000x230x1x1)=3.01 V.=1.31 % 
e(total)=2.55% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: CLIMA P.3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1384 W. 
- Potencia de cálculo:  

968.8 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 

I=968.8/230x1=4.21 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  66 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.12  
e(parcial)=(2x0.3x968.8/51.49x230x16)+(2x0.3x968.8x0.1x0/1000x230x1x1)=0 V.=0 % 
e(total)=1.24% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: U.INT.CLIMA+BC CONT 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 



- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 75 m; Cos ϕ: 0.95; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1384 W. 
- Potencia de cálculo: 1384 W. 
 
I=1384/230x0.95=6.33 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 100x60 mm (Bandeja compartida: BANDP10). Sección útil: 4175 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.84  
e(parcial)=(2x75x1384/51.17x230x2.5)+(2x75x1384x0.1x0.31/1000x230x1x0.95)=7.08 V.=3.08 % 
e(total)=4.32% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: CLIMA P.3 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 16890 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

16890x1.25=21112.5 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=21112.5/1,732x400x1=30.47 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  59 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48  
e(parcial)=(0.3x21112.5/50.06x400x16)+(0.3x21112.5x0.1x0/1000x400x1x1)=0.02 V.=0 % 
e(total)=1.24% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: SQ P.CINQUENA 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 38 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 16890 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

16890x1.25=21112.5 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=21112.5/1,732x400x0.8=38.09 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  46 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 150x60 mm (Bandeja compartida: BANDP3). Sección útil: 6905 mm². 
 
Caída de tensión: 



Temperatura cable (ºC): 74.29  
e(parcial)=(38x21112.5/45.81x400x6)+(38x21112.5x0.1x0.6/1000x400x1x0.8)=7.45 V.=1.86 % 
e(total)=3.1% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.  
 
SUBCUADRO  
SQ P.CINQUENA  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
UNIT.EXT. CLIMA P.3      16890 W 
 TOTAL....     16890 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 16890  
 
 
Cálculo de la Línea: UNIT.EXT. CLIMA P.3 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0.1; R: 1 
- Potencia a instalar: 16890 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

16890x1.25=21112.5 W. 
 

I=21112.5/1,732x400x0.9x1=33.86 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  46 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP11). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 67.09  
e(parcial)=(15x21112.5/46.9x400x6x1)+(15x21112.5x0.1x0.44/1000x400x1x1x0.9)=2.85 V.=0.71 % 
e(total)=3.81% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
 
CALCULO DE EMBARRADO SQ P.CINQUENA 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 24  
- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  



 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =0.92² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 111.243 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 38.09 A  
 Iadm = 110 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 0.92 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · √0.5) = 5.57 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: VENTILACIÓ P.3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1595 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

420x1.25+696.5=1221.5 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 

I=1221.5/230x1=5.31 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.88  
e(parcial)=(2x0.3x1221.5/51.35x230x4)+(2x0.3x1221.5x0.1x0/1000x230x1x1)=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.24% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: VENTILACIÓ P.3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1595 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

420x1.25+537=1062 W.(Coef. de Simult.: 0.6 ) 
 

I=1062/230x0.8=5.77 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.27  
e(parcial)=(2x0.3x1062/51.1x230x2.5)+(2x0.3x1062x0.1x0.6/1000x230x1x0.8)=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.25% ADMIS (4.5% MAX.) 
 



Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: REC.AIRE A.SUDOEST 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 16 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0.1; R: 1 
- Potencia a instalar: 420 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

420x1.25=525 W. 
 

I=525/230x0.85x1=2.69 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 12 mm. (Tubo compartido: TUBO7) 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.96  
e(parcial)=(2x16x525/51.34x230x1.5x1)+(2x16x525x0.1x0.53/1000x230x1x1x0.85)=0.95 V.=0.41 % 
e(total)=1.67% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: REC.AIRE A.SUDEST 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 38 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0.1; R: 1 
- Potencia a instalar: 420 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

420x1.25=525 W. 
 

I=525/230x0.85x1=2.69 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP9). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.63  
e(parcial)=(2x38x525/51.4x230x1.5x1)+(2x38x525x0.1x0.53/1000x230x1x1x0.85)=2.26 V.=0.98 % 
e(total)=2.23% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: REC.AIRE A.NORDOEST 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 32 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0.1; R: 1 
- Potencia a instalar: 420 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

420x1.25=525 W. 
 

I=525/230x0.85x1=2.69 A. 



Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 100x60 mm (Bandeja compartida: BANDP10). Sección útil: 4175 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.63  
e(parcial)=(2x32x525/51.4x230x1.5x1)+(2x32x525x0.1x0.53/1000x230x1x1x0.85)=1.9 V.=0.83 % 
e(total)=2.08% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: REC.AIRE A.NORDEST 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0.1; R: 1 
- Potencia a instalar: 335 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

335x1.25=418.75 W. 
 

I=418.75/230x0.85x1=2.14 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 100x60 mm (Bandeja compartida: BANDP10). Sección útil: 4175 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.4  
e(parcial)=(2x50x418.75/51.44x230x1.5x1)+(2x50x418.75x0.1x0.53/1000x230x1x1x0.85)=2.37 V.=1.03 % 
e(total)=2.28% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
CALCULO DE EMBARRADO SQ P.TERCERA 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 40  
- Ancho (mm): 20  
- Espesor (mm): 2  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.133, 0.133, 0.0133, 0.0013  
- I. admisible del embarrado (A): 185  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =3.59² · 25² /(60 · 10 · 0.0133 · 1) = 1007.157 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 



 
 Ical = 49.93 A  
 Iadm = 185 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 3.59 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 40 · 1 / (1000 · √0.5) = 9.28 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: SQ P.QUARTA 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Mult.Aire Dist.Pared >= 0,3D 
- Longitud: 34 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 10397 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

230x1.25+5026.1=5313.6 W.(Coef. de Simult.: 0.5 ) 
 

I=5313.6/1,732x400x1=7.67 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.19  
e(parcial)=(34x5313.6/50.74x400x2.5)+(34x5313.6x0.1x0/1000x400x1x1)=3.56 V.=0.89 % 
e(total)=1.41% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.  
 
SUBCUADRO  
SQ P.QUARTA  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
EXP. PERMA 1               400 W 
EMER. EXP.PERM              18 W 
LLUM DIPÒSIT E             279 W 
V.I 1,2,3,4+GU+BA+I        184 W 
EMER.V.I 1,2,3,4            18 W 
EXP. PERMA 2               400 W 
EXP. PERMA 3               400 W 
DIPÒSIT F                  279 W 
P.C. GENERALS              600 W 
P.C. DIP E,F+EXPO         1200 W 
P.C. EIX.BANY A           1800 W 
PERSIANES FINESTRES        150 W 
LAMES FIN. FAÇ.PRIN        200 W 
P.C. SAI D E,F+EXPO       1200 W 
P.C. SAI PREVISIÓ         1200 W 
U.INT.CLI+BC+4 PWFY       1149 W 
VEN. APORTAC DIP. E        230 W 
VEN. EXTRACC DIP. E        230 W 



VEN. APORTAC DIP. F        230 W 
VEN. EXTRACC DIP. F        230 W 
 TOTAL....     10397 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1978  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 8419  
 
 
Cálculo de la Línea: LLUM 1 P.QUARTA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 697 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

697 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=697/230x1=3.03 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.62  
e(parcial)=(2x0.3x697/51.4x230x2.5)+(2x0.3x697x0.1x0/1000x230x1x1)=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=1.41% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: GRUP ESPAI POLIVALE 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 418 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

418 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=418/230x1=1.82 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 40 mm. (Tubo compartido: TUBO1) 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.44  
e(parcial)=(2x0.3x418/51.43x230x1.5)+(2x0.3x418x0.1x0/1000x230x1x1)=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=1.42% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: EXP. PERMA 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Canal.Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 35 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  



- Potencia a instalar: 400 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

400 W. 
 

I=400/230x1=1.74 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones canal: 60x40 mm (Canal compartida: CANAL12). Sección útil: 1530 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.56  
e(parcial)=(2x35x400/51.41x230x1.5)+(2x35x400x0.1x0/1000x230x1x1)=1.58 V.=0.69 % 
e(total)=2.11% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: EMER. EXP.PERM 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Canal.Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 35 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 18 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

18 W. 
 

I=18/230x1=0.08 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones canal: 60x40 mm (Canal compartida: CANAL12). Sección útil: 1530 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=(2x35x18/51.52x230x1.5)+(2x35x18x0.1x0/1000x230x1x1)=0.07 V.=0.03 % 
e(total)=1.45% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  
 
Cálculo de la Línea: LLUM DIPÒSIT E 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Canal.Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 62 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 279 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

279 W. 
 

I=279/230x1=1.21 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones canal: 90x40 mm (Canal compartida: CANAL13). Sección útil: 2315 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.27  



e(parcial)=(2x62x279/51.47x230x1.5)+(2x62x279x0.1x0/1000x230x1x1)=1.95 V.=0.85 % 
e(total)=2.26% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: LLUM 2  P.QUARTA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 602 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

717.2 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=717.2/230x1=3.12 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.66  
e(parcial)=(2x0.3x717.2/51.39x230x2.5)+(2x0.3x717.2x0.1x0/1000x230x1x1)=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=1.41% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: GRUP PASSADISSOS 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 202 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

317.2 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=317.2/230x1=1.38 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 12 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.25  
e(parcial)=(2x0.3x317.2/51.47x230x1.5)+(2x0.3x317.2x0.1x0/1000x230x1x1)=0.01 V.=0 % 
e(total)=1.42% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: V.I 1,2,3,4+GU+BA+I 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Canal.Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 42 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  



- Potencia a instalar: 184 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

144x1.8+40=299.2 W. 
 

I=299.2/230x1=1.3 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones canal: 90x40 mm (Canal compartida: CANAL13). Sección útil: 2315 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.31  
e(parcial)=(2x42x299.2/51.46x230x1.5)+(2x42x299.2x0.1x0/1000x230x1x1)=1.42 V.=0.62 % 
e(total)=2.03% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: EMER.V.I 1,2,3,4 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Canal.Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 42 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 18 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

18 W. 
 

I=18/230x1=0.08 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones canal: 90x40 mm (Canal compartida: CANAL13). Sección útil: 2315 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=(2x42x18/51.52x230x1.5)+(2x42x18x0.1x0/1000x230x1x1)=0.09 V.=0.04 % 
e(total)=1.46% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  
 
Cálculo de la Línea: EXP. PERMA 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Canal.Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 35 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 400 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

400 W. 
 

I=400/230x1=1.74 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones canal: 60x40 mm (Canal compartida: CANAL12). Sección útil: 1530 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.56  



e(parcial)=(2x35x400/51.41x230x1.5)+(2x35x400x0.1x0/1000x230x1x1)=1.58 V.=0.69 % 
e(total)=2.1% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: LLUM 3  P.QUARTA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 679 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

679 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=679/230x1=2.95 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.59  
e(parcial)=(2x0.3x679/51.41x230x2.5)+(2x0.3x679x0.1x0/1000x230x1x1)=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=1.41% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: EXP. PERMA 3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Canal.Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 35 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 400 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

400 W. 
 

I=400/230x1=1.74 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones canal: 60x40 mm (Canal compartida: CANAL12). Sección útil: 1530 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.56  
e(parcial)=(2x35x400/51.41x230x1.5)+(2x35x400x0.1x0/1000x230x1x1)=1.58 V.=0.69 % 
e(total)=2.1% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: DIPÒSIT F 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 



- Canalización: B2-Mult.Canal.Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 63 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 279 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

279 W. 
 

I=279/230x1=1.21 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones canal: 90x40 mm (Canal compartida: CANAL13). Sección útil: 2315 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.27  
e(parcial)=(2x63x279/51.47x230x1.5)+(2x63x279x0.1x0/1000x230x1x1)=1.98 V.=0.86 % 
e(total)=2.28% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: END.  GENER. P.4 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1800 W. 
- Potencia de cálculo:  

720 W.(Coef. de Simult.: 0.4 ) 
 

I=720/230x1=3.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.67  
e(parcial)=(2x0.3x720/51.39x230x2.5)+(2x0.3x720x0.1x0/1000x230x1x1)=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=1.41% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: P.C. GENERALS 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Canal.Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 35 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 600 W. 
- Potencia de cálculo: 600 W. 
 
I=600/230x1=2.61 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones canal: 90x40 mm (Canal compartida: CANAL13). Sección útil: 2315 mm². 



 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.64  
e(parcial)=(2x35x600/51.4x230x2.5)+(2x35x600x0.1x0/1000x230x1x1)=1.42 V.=0.62 % 
e(total)=2.03% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P.C. DIP E,F+EXPO 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Canal.Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo: 1200 W. 
 
I=1200/230x1=5.22 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones canal: 60x40 mm (Canal compartida: CANAL12). Sección útil: 1530 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.57  
e(parcial)=(2x30x1200/51.04x230x2.5)+(2x30x1200x0.1x0/1000x230x1x1)=2.45 V.=1.07 % 
e(total)=2.48% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P.C. END. 1  P.4 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 2150 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

200x1.25+875=1125 W.(Coef. de Simult.: 0.5 ) 
 

I=1125/230x1=4.89 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.63  
e(parcial)=(2x0.3x1125/51.21x230x2.5)+(2x0.3x1125x0.1x0/1000x230x1x1)=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.42% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: P.C. EIX.BANY A 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Canal.Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 43 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  



- Potencia a instalar: 1800 W. 
- Potencia de cálculo: 1800 W. 
 
I=1800/230x1=7.83 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones canal: 90x40 mm (Canal compartida: CANAL13). Sección útil: 2315 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 45.79  
e(parcial)=(2x43x1800/50.45x230x2.5)+(2x43x1800x0.1x0/1000x230x1x1)=5.34 V.=2.32 % 
e(total)=3.74% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: PERSIANES FINESTRES 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Mult.Aire Dist.Pared >= 0,3D 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1; R: 1 
- Potencia a instalar: 150 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

150x1.25=187.5 W. 
 

I=187.5/230x1x1=0.82 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP8). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.06  
e(parcial)=(2x45x187.5/51.51x230x1.5x1)+(2x45x187.5x0.1x0/1000x230x1x1x1)=0.95 V.=0.41 % 
e(total)=1.83% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: LAMES FIN. FAÇ.PRIN 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Mult.Aire Dist.Pared >= 0,3D 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1; R: 1 
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

200x1.25=250 W. 
 

I=250/230x1x1=1.09 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 100x60 mm (Bandeja compartida: BANDP10). Sección útil: 4175 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.1  
e(parcial)=(2x50x250/51.5x230x1.5x1)+(2x50x250x0.1x0/1000x230x1x1x1)=1.41 V.=0.61 % 



e(total)=2.03% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: END. 1 SAI P.4 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 2400 W. 
- Potencia de cálculo:  

1680 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 

I=1680/230x1=7.3 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.63  
e(parcial)=(2x0.3x1680/50.85x230x2.5)+(2x0.3x1680x0.1x0/1000x230x1x1)=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.42% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: P.C. SAI D E,F+EXPO 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Canal.Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo: 1200 W. 
 
I=1200/230x1=5.22 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones canal: 90x40 mm (Canal compartida: CANAL13). Sección útil: 2315 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.57  
e(parcial)=(2x30x1200/51.04x230x2.5)+(2x30x1200x0.1x0/1000x230x1x1)=2.45 V.=1.07 % 
e(total)=2.49% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P.C. SAI PREVISIÓ 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 21 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo: 1200 W. 
 
I=1200/230x1=5.22 A. 



Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.57  
e(parcial)=(2x21x1200/51.04x230x2.5)+(2x21x1200x0.1x0/1000x230x1x1)=1.72 V.=0.75 % 
e(total)=2.17% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: CLIMA P.4 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1149 W. 
- Potencia de cálculo:  

804.3 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 

I=804.3/230x1=3.5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.83  
e(parcial)=(2x0.3x804.3/51.36x230x2.5)+(2x0.3x804.3x0.1x0/1000x230x1x1)=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.42% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: U.INT.CLI+BC+4 PWFY 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Canal.Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 75 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1149 W. 
- Potencia de cálculo: 1149 W. 
 
I=1149/230x1=5 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones canal: 90x40 mm (Canal compartida: CANAL13). Sección útil: 2315 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.36  
e(parcial)=(2x75x1149/51.08x230x2.5)+(2x75x1149x0.1x0/1000x230x1x1)=5.87 V.=2.55 % 
e(total)=3.97% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 



Cálculo de la Línea: VENTILACIÓ P.4 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 920 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

230x1.25+414=701.5 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 

I=701.5/230x1=3.05 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.63  
e(parcial)=(2x0.3x701.5/51.4x230x2.5)+(2x0.3x701.5x0.1x0/1000x230x1x1)=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=1.41% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: VENTILACIÓ DIPÒSITS 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 920 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

230x1.25+690=977.5 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=977.5/230x1=4.25 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.23  
e(parcial)=(2x0.3x977.5/51.29x230x2.5)+(2x0.3x977.5x0.1x0/1000x230x1x1)=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.42% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: VEN. APORTAC DIP. E 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Canal.Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 22 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0.1; R: 1 
- Potencia a instalar: 230 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

230x1.25=287.5 W. 
 

I=287.5/230x0.85x1=1.47 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 



I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones canal: 60x40 mm (Canal compartida: CANAL12). Sección útil: 1530 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.4  
e(parcial)=(2x22x287.5/51.44x230x1.5x1)+(2x22x287.5x0.1x0.53/1000x230x1x1x0.85)=0.72 V.=0.31 % 
e(total)=1.73% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: VEN. EXTRACC DIP. E 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Canal.Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0.1; R: 1 
- Potencia a instalar: 230 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

230x1.25=287.5 W. 
 

I=287.5/230x0.85x1=1.47 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones canal: 60x40 mm (Canal compartida: CANAL12). Sección útil: 1530 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.4  
e(parcial)=(2x45x287.5/51.44x230x1.5x1)+(2x45x287.5x0.1x0.53/1000x230x1x1x0.85)=1.46 V.=0.64 % 
e(total)=2.06% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: VEN. APORTAC DIP. F 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Canal.Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 34 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0.1; R: 1 
- Potencia a instalar: 230 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

230x1.25=287.5 W. 
 

I=287.5/230x0.85x1=1.47 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones canal: 90x40 mm (Canal compartida: CANAL13). Sección útil: 2315 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.4  
e(parcial)=(2x34x287.5/51.44x230x1.5x1)+(2x34x287.5x0.1x0.53/1000x230x1x1x0.85)=1.11 V.=0.48 % 
e(total)=1.9% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: VEN. EXTRACC DIP. F 
 



- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Canal.Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 57 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0.1; R: 1 
- Potencia a instalar: 230 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

230x1.25=287.5 W. 
 

I=287.5/230x0.85x1=1.47 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones canal: 90x40 mm (Canal compartida: CANAL13). Sección útil: 2315 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.4  
e(parcial)=(2x57x287.5/51.44x230x1.5x1)+(2x57x287.5x0.1x0.53/1000x230x1x1x0.85)=1.86 V.=0.81 % 
e(total)=2.23% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
CALCULO DE EMBARRADO SQ P.QUARTA 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 24  
- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =0.56² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 40.139 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 7.67 A  
 Iadm = 110 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 0.56 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · √0.5) = 5.57 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: SQ P.CINQUENA 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 



- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 40275 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

16890x1.25+15468.24=36580.74 W.(Coef. de Simult.: 0.8 ) 
 

I=36580.74/1,732x400x1=52.8 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  73 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 40 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 66.16  
e(parcial)=(25x36580.74/47.04x400x16)+(25x36580.74x0.1x0/1000x400x1x1)=3.04 V.=0.76 % 
e(total)=1.28% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Aut./Tet. In.: 80 A. Térmico reg. Int.Reg.: 80 A. 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.  
 
SUBCUADRO  
SQ P.CINQUENA  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
SALA MÀQ. ASC ARXIU         72 W 
EMER. EXP.PERM               9 W 
LLUM TERRASSES EXTE        144 W 
P.C. GENERALS              800 W 
P.C. PREVI ANTENES        1200 W 
UNIT.EXT. CLIMA P.B       7320 W 
UNIT.EXT. CLIMA P.1      16890 W 
UNIT.EXT. CLIMA P.4      12640 W 
CLIMA BIOCOOL             1200 W 
 TOTAL....     40275 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 225  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 40050  
 
 
Cálculo de la Línea: LLUM 1 P.CINQUENA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 225 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

397.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=397.8/230x1=1.73 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 



Temperatura cable (ºC): 40.2  
e(parcial)=(2x0.3x397.8/51.48x230x2.5)+(2x0.3x397.8x0.1x0/1000x230x1x1)=0.01 V.=0 % 
e(total)=1.28% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: GRUP LLUM 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 81 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

138.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=138.6/230x1=0.6 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 40 mm. (Tubo compartido: TUBO1) 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.05  
e(parcial)=(2x0.3x138.6/51.51x230x1.5)+(2x0.3x138.6x0.1x0/1000x230x1x1)=0 V.=0 % 
e(total)=1.28% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: SALA MÀQ. ASC ARXIU 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 72 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

72x1.8=129.6 W. 
 

I=129.6/230x1=0.56 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.04  
e(parcial)=(2x10x129.6/51.51x230x1.5)+(2x10x129.6x0.1x0/1000x230x1x1)=0.15 V.=0.06 % 
e(total)=1.35% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
 
Cálculo de la Línea: EMER. EXP.PERM 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 9 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

9 W. 



 
I=9/230x1=0.04 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=(2x10x9/51.52x230x1.5)+(2x10x9x0.1x0/1000x230x1x1)=0.01 V.=0 % 
e(total)=1.29% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  
 
Cálculo de la Línea: LLUM TERRASSES EXTE 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 144 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

144x1.8=259.2 W. 
 

I=259.2/230x1=1.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.17  
e(parcial)=(2x15x259.2/51.48x230x1.5)+(2x15x259.2x0.1x0/1000x230x1x1)=0.44 V.=0.19 % 
e(total)=1.47% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: END.  GENER. P.5 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo:  

800 W.(Coef. de Simult.: 0.4 ) 
 

I=800/230x1=3.48 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.28  
e(parcial)=(2x0.3x800/51.46x230x6)+(2x0.3x800x0.1x0/1000x230x1x1)=0.01 V.=0 % 
e(total)=1.28% ADMIS (4.5% MAX.) 
 



Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: P.C. GENERALS 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 12 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 800 W. 
- Potencia de cálculo: 800 W. 
 
I=800/230x1=3.48 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.82  
e(parcial)=(2x12x800/51.36x230x2.5)+(2x12x800x0.1x0/1000x230x1x1)=0.65 V.=0.28 % 
e(total)=1.56% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P.C. PREVI ANTENES 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 8 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo: 1200 W. 
 
I=1200/230x1=5.22 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.85  
e(parcial)=(2x8x1200/51.17x230x2.5)+(2x8x1200x0.1x0/1000x230x1x1)=0.65 V.=0.28 % 
e(total)=1.56% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: CLIMA P.B. 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 7320 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

7320x1.25=9150 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=9150/1,732x400x0.9=14.67 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 



reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 54.65  
e(parcial)=(0.3x9150/48.91x400x2.5)+(0.3x9150x0.1x0.44/1000x400x1x0.9)=0.06 V.=0.01 % 
e(total)=1.29% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: UNIT.EXT. CLIMA P.B 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0.1; R: 1 
- Potencia a instalar: 7320 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

7320x1.25=9150 W. 
 

I=9150/1,732x400x0.9x1=14.67 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP11). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 55.33  
e(parcial)=(20x9150/48.8x400x2.5x1)+(20x9150x0.1x0.44/1000x400x1x1x0.9)=3.77 V.=0.94 % 
e(total)=2.23% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: CLIMA P.1. 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 16890 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

16890x1.25=21112.5 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=21112.5/1,732x400x0.9=33.86 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  50 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 53.76  
e(parcial)=(0.3x21112.5/49.06x400x10)+(0.3x21112.5x0.1x0.44/1000x400x1x0.9)=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.29% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: UNIT.EXT. CLIMA P.1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 



- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 18 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0.1; R: 1 
- Potencia a instalar: 16890 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

16890x1.25=21112.5 W. 
 

I=21112.5/1,732x400x0.9x1=33.86 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  46 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP11). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 67.09  
e(parcial)=(18x21112.5/46.9x400x6x1)+(18x21112.5x0.1x0.44/1000x400x1x1x0.9)=3.42 V.=0.86 % 
e(total)=2.14% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.  
 
Cálculo de la Línea: CLIMA P.4. 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 12640 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

12640x1.25=15800 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=15800/1,732x400x0.9=25.34 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  50 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 47.71  
e(parcial)=(0.3x15800/50.11x400x10)+(0.3x15800x0.1x0.44/1000x400x1x0.9)=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.28% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: UNIT.EXT. CLIMA P.4 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 33 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0.1; R: 1 
- Potencia a instalar: 12640 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

12640x1.25=15800 W. 
 

I=15800/1,732x400x0.9x1=25.34 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  46 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP11). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 



Temperatura cable (ºC): 55.17  
e(parcial)=(33x15800/48.82x400x6x1)+(33x15800x0.1x0.44/1000x400x1x1x0.9)=4.51 V.=1.13 % 
e(total)=2.41% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.  
 
Cálculo de la Línea: CLIMA BIOCOOL 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1200x1.25=1500 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=1500/230x0.9=7.25 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.98  
e(parcial)=(2x0.3x1500/50.96x230x2.5)+(2x0.3x1500x0.1x0.44/1000x230x1x0.9)=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.29% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: CLIMA BIOCOOL 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0.1; R: 1 
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1200x1.25=1500 W. 
 

I=1500/230x0.9x1=7.25 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP11). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.41  
e(parcial)=(2x15x1500/51.07x230x2.5x1)+(2x15x1500x0.1x0.44/1000x230x1x1x0.9)=1.54 V.=0.67 % 
e(total)=1.96% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
CALCULO DE EMBARRADO SQ P.CINQUENA 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  



- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 40  
- Ancho (mm): 20  
- Espesor (mm): 2  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.133, 0.133, 0.0133, 0.0013  
- I. admisible del embarrado (A): 185  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =3.59² · 25² /(60 · 10 · 0.0133 · 1) = 1007.157 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 52.8 A  
 Iadm = 185 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 3.59 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 40 · 1 / (1000 · √0.5) = 9.28 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: ASC. 2 PRINCIPAL 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Mult.Aire Dist.Pared >= 0,3D 
- Longitud: 72 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 10690 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

10000x1.25+690=13190 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=13190/1,732x400x1=19.04 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  65 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 100x60 mm (Bandeja compartida: BANDP10). Sección útil: 4175 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.29  
e(parcial)=(72x13190/50.73x400x10)+(72x13190x0.1x0/1000x400x1x1)=4.68 V.=1.17 % 
e(total)=1.69% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 30 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
 
SUBCUADRO  
ASC. 2 PRINCIPAL  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 



LLUM CABINA                 90 W 
LLUM FORAT                 600 W 
MAQUINÀRIA ASC. 2        10000 W 
 TOTAL....     10690 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 690  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 10000  
 
 
Cálculo de la Línea: COMAND ASC 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 690 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

690 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=690/230x1=3 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.61  
e(parcial)=(2x0.3x690/51.4x230x2.5)+(2x0.3x690x0.1x0/1000x230x1x1)=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=1.69% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: LLUM CABINA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 90 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

90 W. 
 

I=90/230x1=0.39 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=(2x20x90/51.51x230x1.5)+(2x20x90x0.1x0/1000x230x1x1)=0.2 V.=0.09 % 
e(total)=1.78% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: LLUM FORAT 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 



- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 600 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

600 W. 
 

I=600/230x1=2.61 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.91  
e(parcial)=(2x20x600/51.35x230x1.5)+(2x20x600x0.1x0/1000x230x1x1)=1.35 V.=0.59 % 
e(total)=2.28% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: GENERAL ASC 2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 10000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

10000x1.25=12500 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=12500/1,732x400x1=18.04 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 49.54  
e(parcial)=(0.3x12500/49.79x400x6)+(0.3x12500x0.1x0/1000x400x1x1)=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.7% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: MAQUINÀRIA ASC. 2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0.1; R: 1 
- Potencia a instalar: 10000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

10000x1.25=12500 W. 
 

I=12500/1,732x400x0.85x1=21.23 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  37 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 



Temperatura cable (ºC): 56.46  
e(parcial)=(10x12500/48.61x400x6x1)+(10x12500x0.1x0.53/1000x400x1x1x0.85)=1.09 V.=0.27 % 
e(total)=1.97% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
 
CALCULO DE EMBARRADO ASC. 2 PRINCIPAL 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 24  
- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =1.01² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 132.302 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 19.04 A  
 Iadm = 110 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 1.01 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · √0.5) = 5.57 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: ASC. 3 ARXIU 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Mult.Aire Dist.Pared >= 0,3D 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 10690 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

10000x1.25+690=13190 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=13190/1,732x400x1=19.04 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  46 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 150x60 mm (Bandeja compartida: BANDP3). Sección útil: 6905 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.57  
e(parcial)=(45x13190/49.96x400x6)+(45x13190x0.1x0/1000x400x1x1)=4.95 V.=1.24 % 



e(total)=1.76% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 30 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
 
SUBCUADRO  
ASC. 3 ARXIU  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
LLUM CABINA                 90 W 
LLUM FORAT                 600 W 
MAQUINÀRIA ASC. 3        10000 W 
 TOTAL....     10690 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 690  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 10000  
 
 
Cálculo de la Línea: COMAND ASC 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 690 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

690 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=690/230x1=3 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.61  
e(parcial)=(2x0.3x690/51.4x230x2.5)+(2x0.3x690x0.1x0/1000x230x1x1)=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=1.76% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: LLUM CABINA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 90 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

90 W. 
 

I=90/230x1=0.39 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  



Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=(2x20x90/51.51x230x1.5)+(2x20x90x0.1x0/1000x230x1x1)=0.2 V.=0.09 % 
e(total)=1.85% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: LLUM FORAT 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 600 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

600 W. 
 

I=600/230x1=2.61 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.91  
e(parcial)=(2x20x600/51.35x230x1.5)+(2x20x600x0.1x0/1000x230x1x1)=1.35 V.=0.59 % 
e(total)=2.35% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: GENERAL ASC 3 ARXIU 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 10000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

10000x1.25=12500 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=12500/1,732x400x1=18.04 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 49.54  
e(parcial)=(0.3x12500/49.79x400x6)+(0.3x12500x0.1x0/1000x400x1x1)=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.76% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: MAQUINÀRIA ASC. 3 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 



- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 12 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0.1; R: 1 
- Potencia a instalar: 10000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

10000x1.25=12500 W. 
 

I=12500/1,732x400x0.85x1=21.23 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  37 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 56.46  
e(parcial)=(12x12500/48.61x400x6x1)+(12x12500x0.1x0.53/1000x400x1x1x0.85)=1.31 V.=0.33 % 
e(total)=2.09% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
 
CALCULO DE EMBARRADO ASC. 3 ARXIU 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 24  
- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =0.97² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 122.856 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 19.04 A  
 Iadm = 110 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 0.97 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · √0.5) = 5.57 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: SQ P.B.  PREFERENT 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Mult.Aire Dist.Pared >= 0,3D 
- Longitud: 5 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  



- Potencia a instalar: 29918 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

10000x1.25+16625.74=29125.74 W.(Coef. de Simult.: 0.85 ) 
 

I=29125.74/1,732x400x1=42.04 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  65 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 150x60 mm (Bandeja compartida: BANDP3). Sección útil: 6905 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 60.92  
e(parcial)=(5x29125.74/47.88x400x10)+(5x29125.74x0.1x0/1000x400x1x1)=0.76 V.=0.19 % 
e(total)=0.71% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 50 A.  
 
SUBCUADRO  
SQ P.B.  PREFERENT  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
VESTÍBUL ENTRADA           420 W 
EMER.VEST.ENTR              36 W 
LLUM  VEST,RAMP,ESC        486 W 
EMER. VEST,RAMP,ESC         90 W 
ESC  PROT. 1               720 W 
EMER.ESC.PROT.1             66 W 
LLUM PERM.ASCENSORS        360 W 
P.C. VESTI.ENTRADA         500 W 
VIDEOPORT.+MEGAF           400 W 
P.C. SAI VEST.ENTRA        500 W 
P.C. SAI  RACK+CTTV       1500 W 
ALAR.CONTRA INCENDI        600 W 
ALAR.CONTRA INTRUSI        250 W 
CONTROL SCADA             1000 W 
CONTROL CLIMA G50          800 W 
GRUP CONTRA INCENDI       8500 W 
VENT. SOBREPRES E1        1500 W 
VENT. SOBREPRES E2        1500 W 
ASC. 1 PRINCIPAL         10690 W 
 TOTAL....     29918 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 2868  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 27050  
 
 
Cálculo de la Línea: LLUM 1 PREFER. P.B. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 2178 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

3584.4 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 



I=3584.4/230x1=15.58 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  50 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.91  
e(parcial)=(2x0.3x3584.4/50.98x230x10)+(2x0.3x3584.4x0.1x0/1000x230x1x1)=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.72% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: GRUP VESTIBUL P.B. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 456 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

484.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=484.8/230x1=2.11 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 12 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.59  
e(parcial)=(2x0.3x484.8/51.41x230x1.5)+(2x0.3x484.8x0.1x0/1000x230x1x1)=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.72% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: VESTÍBUL ENTRADA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 76 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 420 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

420 W. 
 

I=420/230x1=1.83 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.29  
e(parcial)=(2x76x420/51.46x230x1.5)+(2x76x420x0.1x0/1000x230x1x1)=3.6 V.=1.56 % 
e(total)=2.29% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Elemento de Maniobra: 



Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: EMER.VEST.ENTR 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 76 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 36 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

36x1.8=64.8 W. 
 

I=64.8/230x1=0.28 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP2). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.01  
e(parcial)=(2x76x64.8/51.52x230x1.5)+(2x76x64.8x0.1x0/1000x230x1x1)=0.55 V.=0.24 % 
e(total)=0.96% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  
 
Cálculo de la Línea: GRUP VESTI.RAM,ESCA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 576 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1036.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=1036.8/230x1=4.51 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDC1). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.24  
e(parcial)=(2x0.3x1036.8/51.1x230x1.5)+(2x0.3x1036.8x0.1x0/1000x230x1x1)=0.04 V.=0.02 % 
e(total)=0.73% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: LLUM  VEST,RAMP,ESC 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 486 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

486x1.8=874.8 W. 
 

I=874.8/230x1=3.8 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 



Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.26  
e(parcial)=(2x15x874.8/51.28x230x1.5)+(2x15x874.8x0.1x0/1000x230x1x1)=1.48 V.=0.64 % 
e(total)=1.38% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: EMER. VEST,RAMP,ESC 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 90 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

90x1.8=162 W. 
 

I=162/230x1=0.7 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.04  
e(parcial)=(2x15x162/51.51x230x1.5)+(2x15x162x0.1x0/1000x230x1x1)=0.27 V.=0.12 % 
e(total)=0.85% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  
 
Cálculo de la Línea: GRUP ESC.PROT 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 786 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1414.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=1414.8/230x1=6.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDC1). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.18  
e(parcial)=(2x0.3x1414.8/51.3x230x4)+(2x0.3x1414.8x0.1x0/1000x230x1x1)=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.72% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 



Cálculo de la Línea: ESC  PROT. 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 60 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 720 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

720x1.8=1296 W. 
 

I=1296/230x1=5.63 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  45 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.78  
e(parcial)=(2x60x1296/51.37x230x4)+(2x60x1296x0.1x0/1000x230x1x1)=3.29 V.=1.43 % 
e(total)=2.16% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: EMER.ESC.PROT.1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 55 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 66 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

66x1.8=118.8 W. 
 

I=118.8/230x1=0.52 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=(2x55x118.8/51.51x230x1.5)+(2x55x118.8x0.1x0/1000x230x1x1)=0.74 V.=0.32 % 
e(total)=1.04% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  
 
Cálculo de la Línea: LLUM PERM.ASCENSORS 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 75 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 360 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

360x1.8=648 W. 
 

I=648/230x1=2.82 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 



I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 150x60 mm (Bandeja compartida: BANDP3). Sección útil: 6905 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.69  
e(parcial)=(2x75x648/51.39x230x1.5)+(2x75x648x0.1x0/1000x230x1x1)=5.48 V.=2.38 % 
e(total)=3.1% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: END. GEN 1  P.B. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 900 W. 
- Potencia de cálculo:  

360 W.(Coef. de Simult.: 0.4 ) 
 

I=360/230x1=1.57 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.05  
e(parcial)=(2x0.3x360/51.51x230x6)+(2x0.3x360x0.1x0/1000x230x1x1)=0 V.=0 % 
e(total)=0.71% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: P.C. VESTI.ENTRADA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo: 500 W. 
 
I=500/230x1=2.17 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP2). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.22  
e(parcial)=(2x45x500/51.48x230x2.5)+(2x45x500x0.1x0/1000x230x1x1)=1.52 V.=0.66 % 
e(total)=1.37% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: VIDEOPORT.+MEGAF 
 



- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 60 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 400 W. 
- Potencia de cálculo: 400 W. 
 
I=400/230x1=1.74 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP2). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.14  
e(parcial)=(2x60x400/51.49x230x2.5)+(2x60x400x0.1x0/1000x230x1x1)=1.62 V.=0.7 % 
e(total)=1.41% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: END. 1 SAI  P.B. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo:  

1400 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 

I=1400/230x1=6.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.69  
e(parcial)=(2x0.3x1400/51.39x230x6)+(2x0.3x1400x0.1x0/1000x230x1x1)=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=0.71% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: P.C. SAI VEST.ENTRA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo: 500 W. 
 
I=500/230x1=2.17 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP2). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.22  



e(parcial)=(2x45x500/51.48x230x2.5)+(2x45x500x0.1x0/1000x230x1x1)=1.52 V.=0.66 % 
e(total)=1.37% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P.C. SAI  RACK+CTTV 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x1=6.52 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.95  
e(parcial)=(2x20x1500/51.15x230x2.5)+(2x20x1500x0.1x0/1000x230x1x1)=2.04 V.=0.89 % 
e(total)=1.6% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: END. P.B. SENYALS 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 850 W. 
- Potencia de cálculo:  

850 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=850/230x1=3.7 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.32  
e(parcial)=(2x0.3x850/51.46x230x6)+(2x0.3x850x0.1x0/1000x230x1x1)=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.71% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ALAR.CONTRA INCENDI 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 600 W. 
- Potencia de cálculo: 600 W. 
 



I=600/230x1=2.61 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP2). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.31  
e(parcial)=(2x45x600/51.46x230x2.5)+(2x45x600x0.1x0/1000x230x1x1)=1.83 V.=0.79 % 
e(total)=1.51% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALAR.CONTRA INTRUSI 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 19 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 250 W. 
- Potencia de cálculo: 250 W. 
 
I=250/230x1=1.09 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 150x60 mm (Bandeja compartida: BANDP3). Sección útil: 6905 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.05  
e(parcial)=(2x19x250/51.51x230x2.5)+(2x19x250x0.1x0/1000x230x1x1)=0.32 V.=0.14 % 
e(total)=0.85% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: END. P.B. SENYALS 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1800 W. 
- Potencia de cálculo:  

1800 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=1800/230x1=7.83 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.42  
e(parcial)=(2x0.3x1800/51.25x230x6)+(2x0.3x1800x0.1x0/1000x230x1x1)=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.72% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 



 
Cálculo de la Línea: CONTROL SCADA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x1=4.35 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP2). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.87  
e(parcial)=(2x45x1000/51.35x230x2.5)+(2x45x1000x0.1x0/1000x230x1x1)=3.05 V.=1.33 % 
e(total)=2.04% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: CONTROL CLIMA G50 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 800 W. 
- Potencia de cálculo: 800 W. 
 
I=800/230x1=3.48 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.82  
e(parcial)=(2x15x800/51.36x230x2.5)+(2x15x800x0.1x0/1000x230x1x1)=0.81 V.=0.35 % 
e(total)=1.07% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: GRUP CONTRA INCENDI 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 18 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0.1; R: 1 
- Potencia a instalar: 8500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

8500x1.25=10625 W. 
 

I=10625/1,732x400x0.85x1=18.04 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  



Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 63.18  
e(parcial)=(18x10625/47.51x400x2.5x1)+(18x10625x0.1x0.53/1000x400x1x1x0.85)=4.05 V.=1.01 % 
e(total)=1.72% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: VENTILACIÓ SOBREPRE 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Canal.Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 3000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1500x1.25+1500=3375 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=3375/1,732x400x1=4.87 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  37 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones canal: 60x40 mm (Canal compartida: CANAL1). Sección útil: 1530 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.87  
e(parcial)=(0.3x3375/51.35x400x6)+(0.3x3375x0.1x0/1000x400x1x1)=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.71% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: VENT. SOBREPRES E1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 55 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0.1; R: 1 
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1500x1.25=1875 W. 
 

I=1875/1,732x400x0.85x1=3.18 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP12). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.72  
e(parcial)=(55x1875/51.38x400x2.5x1)+(55x1875x0.1x0.53/1000x400x1x1x0.85)=2.02 V.=0.51 % 
e(total)=1.22% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: VENT. SOBREPRES E2 



 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 42 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0.1; R: 1 
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1500x1.25=1875 W. 
 

I=1875/1,732x400x0.85x1=3.18 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP11). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.72  
e(parcial)=(42x1875/51.38x400x2.5x1)+(42x1875x0.1x0.53/1000x400x1x1x0.85)=1.54 V.=0.39 % 
e(total)=1.1% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ASC. 1 PRINCIPAL 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Mult.Aire Dist.Pared >= 0,3D 
- Longitud: 72 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 10690 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

10000x1.25+690=13190 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=13190/1,732x400x1=19.04 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  65 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 100x60 mm (Bandeja compartida: BANDP10). Sección útil: 4175 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.29  
e(parcial)=(72x13190/50.73x400x10)+(72x13190x0.1x0/1000x400x1x1)=4.68 V.=1.17 % 
e(total)=1.88% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 30 A.  
 
SUBCUADRO  
ASC. 1 PRINCIPAL  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
LLUM CABINA                 90 W 
LLUM FORAT                 600 W 
MAQUINÀRIA ASC. 1        10000 W 
 TOTAL....     10690 W 
 



- Potencia Instalada Alumbrado (W): 690  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 10000  
 
 
Cálculo de la Línea: COMAND ASC 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 690 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

690 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=690/230x1=3 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.61  
e(parcial)=(2x0.3x690/51.4x230x2.5)+(2x0.3x690x0.1x0/1000x230x1x1)=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=1.88% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: LLUM CABINA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 90 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

90 W. 
 

I=90/230x1=0.39 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=(2x20x90/51.51x230x1.5)+(2x20x90x0.1x0/1000x230x1x1)=0.2 V.=0.09 % 
e(total)=1.97% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: LLUM FORAT 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 600 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

600 W. 
 



I=600/230x1=2.61 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.91  
e(parcial)=(2x20x600/51.35x230x1.5)+(2x20x600x0.1x0/1000x230x1x1)=1.35 V.=0.59 % 
e(total)=2.47% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: GENERAL ASC 1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 10000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

10000x1.25=12500 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=12500/1,732x400x1=18.04 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 50.17  
e(parcial)=(0.3x12500/49.68x400x6)+(0.3x12500x0.1x0/1000x400x1x1)=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.89% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: MAQUINÀRIA ASC. 1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0.1; R: 1 
- Potencia a instalar: 10000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

10000x1.25=12500 W. 
 

I=12500/1,732x400x0.85x1=21.23 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  37 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 56.46  
e(parcial)=(10x12500/48.61x400x6x1)+(10x12500x0.1x0.53/1000x400x1x1x0.85)=1.09 V.=0.27 % 
e(total)=2.16% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 



I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
 
CALCULO DE EMBARRADO ASC. 1 PRINCIPAL 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 24  
- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =0.95² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 116.905 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 19.04 A  
 Iadm = 110 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 0.95 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · √0.5) = 5.57 kA  
 
 
CALCULO DE EMBARRADO SQ P.B.  PREFERENT 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 90  
- Ancho (mm): 30  
- Espesor (mm): 3  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.45, 0.675, 0.045, 0.007  
- I. admisible del embarrado (A): 315  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =6.93² · 25² /(60 · 10 · 0.045 · 1) = 1111.664 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 



 Ical = 42.04 A  
 Iadm = 315 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 6.93 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 90 · 1 / (1000 · √0.5) = 20.87 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: SQ P.1.  PREFERENT 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1435 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2070.2 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=2070.2/230x1=9 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 150x60 mm (Bandeja compartida: BANDP3). Sección útil: 6905 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.72  
e(parcial)=(2x20x2070.2/50.83x230x2.5)+(2x20x2070.2x0.1x0/1000x230x1x1)=2.83 V.=1.23 % 
e(total)=1.75% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
SUBCUADRO  
SQ P.1.  PREFERENT  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
LLUM  VEST.GEN             450 W 
EMER. VEST.GEN.             66 W 
ESC  PROT. 2               432 W 
EMER.ESC.PROT.2            116 W 
PAS.ESC.IN+DIS+PAS         180 W 
M+B.D+S+B.H+N+B            191 W 
 TOTAL....      1435 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1435  
 
 
Cálculo de la Línea: LLUM 1 P.PRIMERA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1435 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  



2070.2 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=2070.2/230x1=9 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 45.51  
e(parcial)=(2x0.3x2070.2/50.5x230x2.5)+(2x0.3x2070.2x0.1x0/1000x230x1x1)=0.04 V.=0.02 % 
e(total)=1.77% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: GRUP VESTI.RAM,ESCA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 516 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

568.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=568.8/230x1=2.47 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 12 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.82  
e(parcial)=(2x0.3x568.8/51.36x230x1.5)+(2x0.3x568.8x0.1x0/1000x230x1x1)=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.78% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: LLUM  VEST.GEN 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 69 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 450 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

450 W. 
 

I=450/230x1=1.96 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.33  
e(parcial)=(2x69x450/51.45x230x1.5)+(2x69x450x0.1x0/1000x230x1x1)=3.5 V.=1.52 % 
e(total)=3.3% ADMIS (4.5% MAX.) 



 
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: EMER. VEST.GEN. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 69 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 66 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

66x1.8=118.8 W. 
 

I=118.8/230x1=0.52 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=(2x69x118.8/51.51x230x1.5)+(2x69x118.8x0.1x0/1000x230x1x1)=0.92 V.=0.4 % 
e(total)=2.18% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  
 
Cálculo de la Línea: GRUP ESC.PROT 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 548 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

986.4 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=986.4/230x1=4.29 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 12 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.45  
e(parcial)=(2x0.3x986.4/51.06x230x1.5)+(2x0.3x986.4x0.1x0/1000x230x1x1)=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.78% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ESC  PROT. 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 42 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 432 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

432x1.8=777.6 W. 
 



I=777.6/230x1=3.38 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. (Tubo compartido: TUBO5) 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.1  
e(parcial)=(2x42x777.6/51.13x230x1.5)+(2x42x777.6x0.1x0/1000x230x1x1)=3.7 V.=1.61 % 
e(total)=3.39% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: EMER.ESC.PROT.2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 42 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 116 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

116x1.8=208.8 W. 
 

I=208.8/230x1=0.91 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. (Tubo compartido: TUBO5) 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.15  
e(parcial)=(2x42x208.8/51.49x230x1.5)+(2x42x208.8x0.1x0/1000x230x1x1)=0.99 V.=0.43 % 
e(total)=2.21% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  
 
Cálculo de la Línea: PAS.ESC.IN+DIS+PAS 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 180 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

180x1.8=324 W. 
 

I=324/230x1=1.41 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.17  
e(parcial)=(2x40x324/51.48x230x1.5)+(2x40x324x0.1x0/1000x230x1x1)=1.46 V.=0.63 % 
e(total)=2.4% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 



I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: M+B.D+S+B.H+N+B 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 35 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 191 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

191 W. 
 

I=191/230x1=0.83 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP2). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.06  
e(parcial)=(2x35x191/51.51x230x1.5)+(2x35x191x0.1x0/1000x230x1x1)=0.75 V.=0.33 % 
e(total)=2.1% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
CALCULO DE EMBARRADO SQ P.1.  PREFERENT 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 24  
- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =0.92² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 109.11 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 9 A  
 Iadm = 110 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 0.92 kA  



 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · √0.5) = 5.57 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: SQ P.2.  PREFERENT 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Mult.Aire Dist.Pared >= 0,3D 
- Longitud: 21 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 32348 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

19320x1.25+4753.84=28903.84 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 

I=28903.84/1,732x400x1=41.72 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  87 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 150x60 mm (Bandeja compartida: BANDP3). Sección útil: 6905 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 51.5  
e(parcial)=(21x28903.84/49.45x400x16)+(21x28903.84x0.1x0/1000x400x1x1)=1.92 V.=0.48 % 
e(total)=1% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 50 A.  
 
SUBCUADRO  
SQ P.2.  PREFERENT  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
LLUM  ESPAI POLIVAL       1000 W 
EMER. VEST.GEN.             66 W 
AULES SUD 1+2              432 W 
AULES SUD 3+4+5            576 W 
PASSADÍS NORD+ SUD         344 W 
EMER.PASSDISSOS N+S         90 W 
AULES NORD 6+7             576 W 
AULA NORD8+AD+DI+IN        432 W 
SERVEIS+NETEJA             132 W 
EMER.SERV+NETEJA            45 W 
DISTRIB PLAN+TERRAS        300 W 
P.C. GENERALS              600 W 
P.C. EIX.BANY A           1800 W 
P.C. EIX.BANY DONES       1800 W 
P.C. EIX.BANY HOMES       1800 W 
U.INT.CLIMA+BC CONT       1440 W 
SQ P.CINQUENA            19320 W 
REC.AIRE A.SUDOEST         420 W 
REC.AIRE A.SUDEST          420 W 
REC.AIRE A.NORDOEST        420 W 
REC.AIRE A.NORDEST         335 W 
 TOTAL....     32348 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 3993  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 28355  
 



 
Cálculo de la Línea: LLUM 1 P.SEGONA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 2074 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

3253.2 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=3253.2/230x1=14.14 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.63  
e(parcial)=(2x0.3x3253.2/50.66x230x6)+(2x0.3x3253.2x0.1x0/1000x230x1x1)=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.01% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: GRUP ESPAI POLIVALE 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1066 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1438.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=1438.8/230x1=6.26 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDC1). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.31  
e(parcial)=(2x0.3x1438.8/50.72x230x1.5)+(2x0.3x1438.8x0.1x0/1000x230x1x1)=0.05 V.=0.02 % 
e(total)=1.03% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: LLUM  ESPAI POLIVAL 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 36 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

400x1.8+600=1320 W. 
 

I=1320/230x1=5.74 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 



reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP7). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.86  
e(parcial)=(2x36x1320/50.99x230x1.5)+(2x36x1320x0.1x0/1000x230x1x1)=5.4 V.=2.35 % 
e(total)=3.38% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: EMER. VEST.GEN. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 36 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 66 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

66x1.8=118.8 W. 
 

I=118.8/230x1=0.52 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP7). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=(2x36x118.8/51.51x230x1.5)+(2x36x118.8x0.1x0/1000x230x1x1)=0.48 V.=0.21 % 
e(total)=1.24% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  
 
Cálculo de la Línea: AULES SUD 1+2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 432 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

432x1.8=777.6 W. 
 

I=777.6/230x1=3.38 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP7). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.99  
e(parcial)=(2x25x777.6/51.33x230x1.5)+(2x25x777.6x0.1x0/1000x230x1x1)=2.2 V.=0.95 % 
e(total)=1.96% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 



 
Cálculo de la Línea: AULES SUD 3+4+5 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 576 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

576x1.8=1036.8 W. 
 

I=1036.8/230x1=4.51 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP7). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.76  
e(parcial)=(2x40x1036.8/51.19x230x1.5)+(2x40x1036.8x0.1x0/1000x230x1x1)=4.7 V.=2.04 % 
e(total)=3.05% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: LLUM 2  P.SEGONA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1442 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2248.4 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=2248.4/230x1=9.78 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.21  
e(parcial)=(2x0.3x2248.4/51.11x230x6)+(2x0.3x2248.4x0.1x0/1000x230x1x1)=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.01% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: GRUP PASSADISSOS 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 434 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

434 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=434/230x1=1.89 A. 



Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 40 mm. (Tubo compartido: TUBO1) 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.47  
e(parcial)=(2x0.3x434/51.43x230x1.5)+(2x0.3x434x0.1x0/1000x230x1x1)=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=1.01% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: PASSADÍS NORD+ SUD 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 38 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 344 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

344 W. 
 

I=344/230x1=1.5 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP8). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.19  
e(parcial)=(2x38x344/51.48x230x1.5)+(2x38x344x0.1x0/1000x230x1x1)=1.47 V.=0.64 % 
e(total)=1.65% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: EMER.PASSDISSOS N+S 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 38 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 90 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

90 W. 
 

I=90/230x1=0.39 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP8). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.01  
e(parcial)=(2x38x90/51.51x230x1.5)+(2x38x90x0.1x0/1000x230x1x1)=0.38 V.=0.17 % 
e(total)=1.18% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  



 
Cálculo de la Línea: AULES NORD 6+7 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 576 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

576x1.8=1036.8 W. 
 

I=1036.8/230x1=4.51 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 100x60 mm (Bandeja compartida: BANDP10). Sección útil: 4175 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.76  
e(parcial)=(2x30x1036.8/51.19x230x1.5)+(2x30x1036.8x0.1x0/1000x230x1x1)=3.52 V.=1.53 % 
e(total)=2.54% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: AULA NORD8+AD+DI+IN 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 432 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

432x1.8=777.6 W. 
 

I=777.6/230x1=3.38 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP8). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.99  
e(parcial)=(2x40x777.6/51.33x230x1.5)+(2x40x777.6x0.1x0/1000x230x1x1)=3.51 V.=1.53 % 
e(total)=2.53% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: LLUM 3  P.SEGONA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 477 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

534.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 



 
I=534.6/230x1=2.32 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.31  
e(parcial)=(2x0.3x534.6/51.46x230x2.5)+(2x0.3x534.6x0.1x0/1000x230x1x1)=0.01 V.=0 % 
e(total)=1% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: GRUP SERVEIS+NETEJA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 177 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

234.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=234.6/230x1=1.02 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDC1). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.11  
e(parcial)=(2x0.3x234.6/51.5x230x1.5)+(2x0.3x234.6x0.1x0/1000x230x1x1)=0.01 V.=0 % 
e(total)=1.01% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: SERVEIS+NETEJA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 132 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

72x1.8+60=189.6 W. 
 

I=189.6/230x1=0.82 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP8). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.06  
e(parcial)=(2x20x189.6/51.51x230x1.5)+(2x20x189.6x0.1x0/1000x230x1x1)=0.43 V.=0.19 % 
e(total)=1.19% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Elemento de Maniobra: 



Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: EMER.SERV+NETEJA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 45 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

45 W. 
 

I=45/230x1=0.2 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP8). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=(2x20x45/51.52x230x1.5)+(2x20x45x0.1x0/1000x230x1x1)=0.1 V.=0.04 % 
e(total)=1.05% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  
 
Cálculo de la Línea: DISTRIB PLAN+TERRAS 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

300 W. 
 

I=300/230x1=1.3 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP8). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.15  
e(parcial)=(2x25x300/51.49x230x1.5)+(2x25x300x0.1x0/1000x230x1x1)=0.84 V.=0.37 % 
e(total)=1.37% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: END. 1 . P.2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 2400 W. 
- Potencia de cálculo:  

960 W.(Coef. de Simult.: 0.4 ) 
 



I=960/230x1=4.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.4  
e(parcial)=(2x0.3x960/51.44x230x6)+(2x0.3x960x0.1x0/1000x230x1x1)=0.01 V.=0 % 
e(total)=1% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: P.C. GENERALS 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 600 W. 
- Potencia de cálculo: 600 W. 
 
I=600/230x1=2.61 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP7). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.31  
e(parcial)=(2x45x600/51.46x230x2.5)+(2x45x600x0.1x0/1000x230x1x1)=1.83 V.=0.79 % 
e(total)=1.79% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P.C. EIX.BANY A 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 14 m; Cos ϕ: 0.95; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1800 W. 
- Potencia de cálculo: 1800 W. 
 
I=1800/230x0.95=8.24 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP7). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.12  
e(parcial)=(2x14x1800/50.94x230x2.5)+(2x14x1800x0.1x0.31/1000x230x1x0.95)=1.73 V.=0.75 % 
e(total)=1.75% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 



Cálculo de la Línea: END. 2 . P.2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 3600 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1800x1.25=2250 W.(Coef. de Simult.: 0.5 ) 
 

I=2250/230x1=9.78 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.22  
e(parcial)=(2x0.3x2250/51.11x230x6)+(2x0.3x2250x0.1x0/1000x230x1x1)=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.01% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: P.C. EIX.BANY DONES 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 18 m; Cos ϕ: 0.95; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1800 W. 
- Potencia de cálculo: 1800 W. 
 
I=1800/230x0.95=8.24 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP8). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.12  
e(parcial)=(2x18x1800/50.94x230x2.5)+(2x18x1800x0.1x0.31/1000x230x1x0.95)=2.22 V.=0.97 % 
e(total)=1.97% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P.C. EIX.BANY HOMES 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 18 m; Cos ϕ: 0.95; Xu(mΩ/m): 0.1; R: 1 
- Potencia a instalar: 1800 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1800x1.25=2250 W. 
 

I=2250/230x0.95x1=10.3 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  



Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP8). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.87  
e(parcial)=(2x18x2250/50.62x230x2.5x1)+(2x18x2250x0.1x0.31/1000x230x1x1x0.95)=2.79 V.=1.21 % 
e(total)=2.22% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: CLIMA P.2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1440 W. 
- Potencia de cálculo:  

1008 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 

I=1008/230x1=4.38 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  66 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.13  
e(parcial)=(2x0.3x1008/51.49x230x16)+(2x0.3x1008x0.1x0/1000x230x1x1)=0 V.=0 % 
e(total)=1% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: U.INT.CLIMA+BC CONT 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 55 m; Cos ϕ: 0.95; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1440 W. 
- Potencia de cálculo: 1440 W. 
 
I=1440/230x0.95=6.59 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP8). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.99  
e(parcial)=(2x55x1440/51.15x230x2.5)+(2x55x1440x0.1x0.31/1000x230x1x0.95)=5.41 V.=2.35 % 
e(total)=3.35% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: CLIMA P.2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 



- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 19320 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

19320x1.25=24150 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=24150/1,732x400x1=34.86 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  59 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 50.47  
e(parcial)=(0.3x24150/49.63x400x16)+(0.3x24150x0.1x0/1000x400x1x1)=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: SQ P.CINQUENA 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 38 m; Cos ϕ: 0.95; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 19320 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

19320x1.25=24150 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=24150/1,732x400x0.95=36.69 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  46 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 150x60 mm (Bandeja compartida: BANDP3). Sección útil: 6905 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 71.81  
e(parcial)=(38x24150/46.18x400x6)+(38x24150x0.1x0.31/1000x400x1x0.95)=8.36 V.=2.09 % 
e(total)=3.09% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.  
 
SUBCUADRO  
SQ P.CINQUENA  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
UNIT.EXT. CLIMA P.2      19320 W 
 TOTAL....     19320 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 19320  
 
 
Cálculo de la Línea: UNIT.EXT. CLIMA P.2 
 



- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 31 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0.1; R: 1 
- Potencia a instalar: 19320 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

19320x1.25=24150 W. 
 

I=24150/1,732x400x0.9x1=38.73 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  46 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP11). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 75.45  
e(parcial)=(31x24150/45.64x400x6x1)+(31x24150x0.1x0.44/1000x400x1x1x0.9)=6.93 V.=1.73 % 
e(total)=4.82% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
 
CALCULO DE EMBARRADO SQ P.CINQUENA 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 24  
- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =0.95² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 118.056 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 36.69 A  
 Iadm = 110 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 0.95 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · √0.5) = 5.57 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: VENTILACIÓ P.2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1595 W. 



- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
420x1.25+696.5=1221.5 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 

I=1221.5/230x1=5.31 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  27 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.16  
e(parcial)=(2x0.3x1221.5/51.3x230x4)+(2x0.3x1221.5x0.1x0/1000x230x1x1)=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: VENTILACIÓ P.2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1595 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

420x1.25+537=1062 W.(Coef. de Simult.: 0.6 ) 
 

I=1062/230x0.8=5.77 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.27  
e(parcial)=(2x0.3x1062/51.1x230x2.5)+(2x0.3x1062x0.1x0.6/1000x230x1x0.8)=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.01% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: REC.AIRE A.SUDOEST 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 16 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0.1; R: 1 
- Potencia a instalar: 420 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

420x1.25=525 W. 
 

I=525/230x0.85x1=2.69 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 12 mm. (Tubo compartido: TUBO6) 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.32  
e(parcial)=(2x16x525/51.27x230x1.5x1)+(2x16x525x0.1x0.53/1000x230x1x1x0.85)=0.95 V.=0.41 % 



e(total)=1.43% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: REC.AIRE A.SUDEST 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 38 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0.1; R: 1 
- Potencia a instalar: 420 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

420x1.25=525 W. 
 

I=525/230x0.85x1=2.69 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP7). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.63  
e(parcial)=(2x38x525/51.4x230x1.5x1)+(2x38x525x0.1x0.53/1000x230x1x1x0.85)=2.26 V.=0.98 % 
e(total)=2% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: REC.AIRE A.NORDOEST 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 32 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0.1; R: 1 
- Potencia a instalar: 420 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

420x1.25=525 W. 
 

I=525/230x0.85x1=2.69 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP8). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.63  
e(parcial)=(2x32x525/51.4x230x1.5x1)+(2x32x525x0.1x0.53/1000x230x1x1x0.85)=1.9 V.=0.83 % 
e(total)=1.84% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: REC.AIRE A.NORDEST 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0.1; R: 1 
- Potencia a instalar: 335 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

335x1.25=418.75 W. 



 
I=418.75/230x0.85x1=2.14 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP8). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.4  
e(parcial)=(2x50x418.75/51.44x230x1.5x1)+(2x50x418.75x0.1x0.53/1000x230x1x1x0.85)=2.37 V.=1.03 % 
e(total)=2.04% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
CALCULO DE EMBARRADO SQ P.2.  PREFERENT 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 45  
- Ancho (mm): 15  
- Espesor (mm): 3  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.112, 0.084, 0.022, 0.003  
- I. admisible del embarrado (A): 170  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =4.05² · 25² /(60 · 10 · 0.022 · 1) = 774.734 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 41.72 A  
 Iadm = 170 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 4.05 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 45 · 1 / (1000 · √0.5) = 10.44 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: SQ P.4.  PREFERENT 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 34 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1800 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

900x1.25+900=2025 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=2025/230x1=8.8 A. 



Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  57 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 150x60 mm (Bandeja compartida: BANDP3). Sección útil: 6905 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.19  
e(parcial)=(2x34x2025/51.29x230x6)+(2x34x2025x0.1x0/1000x230x1x1)=1.95 V.=0.85 % 
e(total)=1.36% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
 
SUBCUADRO  
SQ P.4.  PREFERENT  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
COMAND. TERRA RADIA        900 W 
BOMBES TERRA RADIAN        900 W 
 TOTAL....      1800 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 1800  
 
 
Cálculo de la Línea: CLIMA P.4. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 1800 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

900x1.25=1125 W.(Coef. de Simult.: 0.5 ) 
 

I=1125/230x1=4.89 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.63  
e(parcial)=(2x0.3x1125/51.21x230x2.5)+(2x0.3x1125x0.1x0/1000x230x1x1)=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.37% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: COMAND. TERRA RADIA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0.1;  
- Potencia a instalar: 900 W. 
- Potencia de cálculo: 900 W. 



 
I=900/230x1=3.91 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP11). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.7  
e(parcial)=(2x15x900/51.39x230x2.5)+(2x15x900x0.1x0/1000x230x1x1)=0.91 V.=0.4 % 
e(total)=1.77% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: BOMBES TERRA RADIAN 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0.1; R: 1 
- Potencia a instalar: 900 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

900x1.25=1125 W. 
 

I=1125/230x0.85x1=5.75 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP11). Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.52  
e(parcial)=(2x15x1125/51.23x230x2.5x1)+(2x15x1125x0.1x0.53/1000x230x1x1x0.85)=1.15 V.=0.5 % 
e(total)=1.88% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
CALCULO DE EMBARRADO SQ P.4.  PREFERENT 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 24  
- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =1.25² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 204.748 <= 1200 kg/cm² Cu  



 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 8.8 A  
 Iadm = 110 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 1.25 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · √0.5) = 5.57 kA  
 
 
CALCULO DE EMBARRADO DINTRE DE TMF10 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 200  
- Ancho (mm): 40  
- Espesor (mm): 5  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 1.333, 2.666, 0.166, 0.042  
- I. admisible del embarrado (A): 520  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =12.26² · 25² /(60 · 10 · 0.166 · 1) = 942.898 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 187.52 A  
 Iadm = 520 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 12.26 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 200 · 1 / (1000 · √0.5) = 46.39 kA  
 
 
CALCULO DE EMBARRADO CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION  
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 400  



- Ancho (mm): 80  
- Espesor (mm): 5  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 5.333, 21.33, 0.333, 0.0833  
- I. admisible del embarrado (A): 950  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =18.48² · 25² /(60 · 10 · 0.333 · 1) = 1068.146 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 187.52 A  
 Iadm = 950 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 18.48 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 400 · 1 / (1000 · √0.5) = 92.77 kA  
 
 
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 
 
Cuadro General de Mando y Protección  
 

Denominación P.Cálculo 
(W) 

Dist.Cálc. 
(m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

LINEA GENERAL ALIMENT. 245371.41 5 4x240+TTx120Cu 354.17 468 0.07 0.07 200x60
DERIVACION IND. 129911.52 5 4x120Cu 187.52 301 0.07 0.14 

DINTRE DE TMF10 129911.52 27 3x120/70+TTx70Cu 187.52 301 0.38 0.52 75x60
 
Cortocircuito  

Denominación Longitud 
(m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

LINEA GENERAL ALIMENT. 5 4x240+TTx120Cu 21.5 50 10171.51 11.38 0.379 294.4 400
DERIVACION IND. 5 4x120Cu 20.43 22 9239.39 3.45  250;B,C,D

DINTRE DE TMF10 27 3x120/70+TTx70Cu 18.55 6129.03 7.84  
 
Subcuadro DINTRE DE TMF10  
 

Denominación P.Cálculo 
(W) 

Dist.Cálc. 
(m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

LINIA GRUP, COBERTA 77500 50 4x35+TTx16Cu 111.86 137 1.2 1.2 150x60
SQ P.BAIXA 14695.3 5 4x10+TTx10Cu 21.21 65 0.09 0.61 75x60

SQ P.PRIMERA 11846 20 4x10+TTx10Cu 17.1 65 0.29 0.81 150x60
SQ P.SEGONA 4997.5 21 4x2.5+TTx2.5Cu 7.21 26.5 0.52 1.03 150x60

SQ P.TERCERA 34592.14 25 4x16+TTx16Cu 49.93 70 0.72 1.23 40
SQ P.QUARTA 5313.6 34 4x2.5+TTx2.5Cu 7.67 26.5 0.89 1.41 75x60

SQ P.CINQUENA 36580.74 25 4x16+TTx16Cu 52.8 73 0.76 1.28 40
ASC. 2 PRINCIPAL 13190 72 4x10+TTx10Cu 19.04 65 1.17 1.69 100x60

ASC. 3 ARXIU 13190 45 4x6+TTx6Cu 19.04 46 1.24 1.76 150x60
SQ P.B.  PREFERENT 29125.74 5 4x10+TTx10Cu 42.04 65 0.19 0.71 150x60
SQ P.1.  PREFERENT 2070.2 20 2x2.5+TTx2.5Cu 9 33 1.23 1.75 150x60
SQ P.2.  PREFERENT 28903.84 21 4x16+TTx16Cu 41.72 87 0.48 1 150x60
SQ P.4.  PREFERENT 2025 34 2x6+TTx6Cu 8.8 57 0.85 1.36 150x60

 
Cortocircuito  

Denominación Longitud 
(m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

LINIA GRUP, COBERTA 50 4x35+TTx16Cu 2.48 4.5 867.81 33.26  125;B
SQ P.BAIXA 5 4x10+TTx10Cu 12.31 15 3464.96 0.17  40;B,C,D

SQ P.PRIMERA 20 4x10+TTx10Cu 12.31 15 1497.85 0.91  50;B,C,D
SQ P.SEGONA 21 4x2.5+TTx2.5Cu 12.31 15 437.43 0.67  25;B,C

SQ P.TERCERA 25 4x16+TTx16Cu 12.31 15 1793 1.63  80;B,C,D



SQ P.QUARTA 34 4x2.5+TTx2.5Cu 12.31 15 277.61 1.66  25;B,C
SQ P.CINQUENA 25 4x16+TTx16Cu 12.31 15 1793 1.63  80;B,C,D

ASC. 2 PRINCIPAL 72 4x10+TTx10Cu 12.31 15 504 8.05  30;B,C
ASC. 3 ARXIU 45 4x6+TTx6Cu 12.31 15 485.68 3.12  30;B,C

SQ P.B.  PREFERENT 5 4x10+TTx10Cu 12.31 15 3464.96 0.17  63;B,C,D
SQ P.1.  PREFERENT 20 2x2.5+TTx2.5Cu 12.31 15 457.7 0.61  20;B,C,D
SQ P.2.  PREFERENT 21 4x16+TTx16Cu 12.31 15 2022.52 1.28  63;B,C,D
SQ P.4.  PREFERENT 34 2x6+TTx6Cu 12.31 15 626.99 1.87  25;B,C,D

 
Subcuadro SQ P.BAIXA  
 

Denominación P.Cálculo 
(W) 

Dist.Cálc. 
(m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

LLUM 1 P.BAIXA 3668.8 0.3 2x6Cu 15.95 36 0.01 0.62 16
RECE+DIPO ES+DIP.A 1814.4 40 2x1.5+TTx1.5Cu 7.89 24 3.62 4.24 75x60

BAN+SER-MAG+SOT+DES 558.4 27 2x1.5+TTx1.5Cu 2.43 15 0.74 1.36 40
DIPOSIT B 1296 26 2x1.5+TTx1.5Cu 5.63 15 1.67 2.3 16

LLUM 2 P.BAIXA 3423.6 0.3 2x6Cu 14.89 36 0.01 0.62 16
DIPOSIT C 1944 39 2x1.5+TTx1.5Cu 8.45 24 3.79 4.42 75x60

DIP.G.F.+DIS2i3+PAS 1029.6 15 2x1.5+TTx1.5Cu 4.48 24 0.76 1.38 75x60
PREVISIÓ 450 15 2x1.5+TTx1.5Cu 1.96 15 0.33 0.95 40

END. 1 GENER. P.B. 960 0.3 2x6Cu 4.17 36 0 0.61 16
P.C. S. RECEP 1200 60 2x2.5+TTx2.5Cu 5.22 33 2.12 2.74 75x60

P.C. DIP.A,B i C 1200 55 2x2.5+TTx2.5Cu 5.22 33 1.95 2.56 75x60
END. 2 GENER. P.B. 800 0.3 2x6Cu 3.48 36 0 0.61 16

P.C. DESINF+D.G.FOR 1200 46 2x2.5+TTx2.5Cu 5.22 33 1.63 2.24 75x60
P.C. GENERALS 800 56 2x2.5+TTx2.5Cu 3.48 33 1.32 1.93 75x60

END. 3 GENER. P.B. 1000 0.3 2x6Cu 4.35 36 0 0.61 16
P.C. EIX.BANY ADAP 1800 12 2x2.5+TTx2.5Cu 8.24 21 0.65 1.26 40

P.C. PREVISIÓ 200 15 2x2.5+TTx2.5Cu 0.87 21 0.09 0.7 40
END. 1 SAI P.B. 1680 0.3 2x6Cu 7.3 36 0.01 0.62 16

P.C. SAI  RECEP 1200 60 2x2.5+TTx2.5Cu 5.22 33 2.12 2.74 75x60
P.C. SAI  DIP.A,BiC 1200 55 2x2.5+TTx2.5Cu 5.22 33 1.95 2.56 75x60

CLIMA P.B. 1889.2 0.3 2x6Cu 10.27 36 0.01 0.62 16
U.INT.CLIMA+BC CONT 1700 45 2x2.5+TTx2.5Cu 7.78 33 2.28 2.89 75x60

CAME FRIG. DIP.S.ES 920 12 2x2.5+TTx2.5Cu 4.71 33 0.33 0.94 75x60
VENTILACIÓ P.B. 765.25 0.3 2x2.5Cu 4.16 21 0.01 0.62 16

VENTILACIÓ DIPÒSITS 663.25 0.3 2x2.5Cu 3.6 21 0.01 0.62 16
VENTILACIÓ DIPOSITA 225 41 2x1.5+TTx1.5Cu 1.15 24 0.45 1.08 75x60
VENTILACIÓ DIPOSITB 461.25 16 2x1.5+TTx1.5Cu 2.36 15 0.36 0.99 16
VENTILACIÓ DIPOSITC 461.25 35 2x1.5+TTx1.5Cu 2.36 24 0.8 1.42 75x60

 
Cortocircuito  

Denominación Longitud 
(m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

LLUM 1 P.BAIXA 0.3 2x6Cu 6.96 3339.91 0.04  
RECE+DIPO ES+DIP.A 40 2x1.5+TTx1.5Cu 6.71 10 141.91 2.28  10;B,C

BAN+SER-MAG+SOT+DES 27 2x1.5+TTx1.5Cu 6.71 10 237.51 0.53  10;B,C,D
DIPOSIT B 26 2x1.5+TTx1.5Cu 6.71 10 245.98 0.49  10;B,C,D

LLUM 2 P.BAIXA 0.3 2x6Cu 6.96 3339.91 0.04  
DIPOSIT C 39 2x1.5+TTx1.5Cu 6.71 10 145.39 2.18  10;B,C

DIP.G.F.+DIS2i3+PAS 15 2x1.5+TTx1.5Cu 6.71 10 353.57 0.37  10;B,C,D
PREVISIÓ 15 2x1.5+TTx1.5Cu 6.71 10 404.65 0.18  10;B,C,D

END. 1 GENER. P.B. 0.3 2x6Cu 6.96 3339.91 0.04  
P.C. S. RECEP 60 2x2.5+TTx2.5Cu 6.71 10 156.94 5.19  16;B

P.C. DIP.A,B i C 55 2x2.5+TTx2.5Cu 6.71 10 170.48 4.4  16;B,C
END. 2 GENER. P.B. 0.3 2x6Cu 6.96 3339.91 0.04  

P.C. DESINF+D.G.FOR 46 2x2.5+TTx2.5Cu 6.71 10 201.83 3.14  16;B,C
P.C. GENERALS 56 2x2.5+TTx2.5Cu 6.71 10 167.59 4.55  16;B,C

END. 3 GENER. P.B. 0.3 2x6Cu 6.96 3339.91 0.04  
P.C. EIX.BANY ADAP 12 2x2.5+TTx2.5Cu 6.71 10 745.61 0.15  16;B,C,D

P.C. PREVISIÓ 15 2x2.5+TTx2.5Cu 6.71 10 624.23 0.21  16;B,C,D
END. 1 SAI P.B. 0.3 2x6Cu 6.96 3339.91 0.04  

P.C. SAI  RECEP 60 2x2.5+TTx2.5Cu 6.71 10 156.94 5.19  16;B
P.C. SAI  DIP.A,BiC 55 2x2.5+TTx2.5Cu 6.71 10 170.48 4.4  16;B,C

CLIMA P.B. 0.3 2x6Cu 6.96 3339.91 0.04  



U.INT.CLIMA+BC CONT 45 2x2.5+TTx2.5Cu 6.71 10 206.04 3.01  16;B,C
CAME FRIG. DIP.S.ES 12 2x2.5+TTx2.5Cu 6.71 10 661.15 0.29  16;B,C,D

VENTILACIÓ P.B. 0.3 2x2.5Cu 6.96 3179.66 0.01  
VENTILACIÓ DIPÒSITS 0.3 2x2.5Cu 6.39 10 2937.51 0.01  10;B,C
VENTILACIÓ DIPOSITA 41 2x1.5+TTx1.5Cu 5.9 137.8 2.42  
VENTILACIÓ DIPOSITB 16 2x1.5+TTx1.5Cu 5.9 376.3 0.21  
VENTILACIÓ DIPOSITC 35 2x1.5+TTx1.5Cu 5.9 160.15 1.79  

 
Subcuadro SQ P.PRIMERA  
 

Denominación P.Cálculo 
(W) 

Dist.Cálc. 
(m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

LLUM 1 P.PRIMERA 1170 0.3 2x6Cu 5.09 36 0 0.81 16
SALA POLI. 1 DE 3 320 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.39 24 0.39 1.21 75x60
SALA POLI. 2 DE 3 240 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.04 24 0.29 1.11 75x60

1/2  ARXIU 610 25 2x1.5+TTx1.5Cu 2.65 24 0.75 1.56 75x60
LLUM 2 P.PRIMERA 1612 0.3 2x6Cu 7.01 36 0.01 0.82 16
SALA POLI.  3 DE 3 240 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.04 24 0.29 1.11 75x60

GRUP ARXIU 700 0.3 2x1.5Cu 3.04 16.5 0.01 0.83 75x60
1/2  ARXIU 610 30 2x1.5+TTx1.5Cu 2.65 15 0.9 1.72 16

EMER.TOT ARXIU 90 30 2x1.5+TTx1.5Cu 0.39 15 0.13 0.96 16
DIPÒSIT D 672 38 2x1.5+TTx1.5Cu 2.92 24 1.25 2.07 75x60

END. 1 GENER. P.1 880 0.3 2x6Cu 3.83 36 0 0.81 16
P.C. VG+M+S+N+ESC 800 35 2x2.5+TTx2.5Cu 3.48 33 0.82 1.64 75x60

P.C. MULT+PROJECTOR 1400 35 2x2.5+TTx2.5Cu 6.09 33 1.45 2.26 75x60
END. 2 GENER. P.1 960 0.3 2x6Cu 4.17 36 0 0.81 16

P.C.OFF+SALA+DESPA 1200 25 2x2.5+TTx2.5Cu 5.22 23 0.89 1.7 60x40
P.C. CLASSIFI 1200 24 2x2.5+TTx2.5Cu 5.22 33 0.85 1.66 75x60

END. 3 GENER. P.1 960 0.3 2x6Cu 4.17 36 0 0.81 16
P.C. SALA CONS 1 1200 35 2x2.5+TTx2.5Cu 5.22 23 1.24 2.06 60x40

P.C.S.CON2+AUD+DI D 1200 39 2x2.5+TTx2.5Cu 5.22 23 1.39 2.2 60x40
END. 1 VARIS P.1 1800 0.3 2x6Cu 7.83 36 0.01 0.82 16

P.C. EIX.BANY DONES 1800 32 2x2.5+TTx2.5Cu 8.24 33 1.72 2.53 75x60
P.C. EIX.BANY HOMES 1800 36 2x2.5+TTx2.5Cu 8.24 33 1.93 2.75 75x60

END. 2 VARIS P.1 1012.5 0.3 2x6Cu 4.4 36 0 0.81 16
P.C. EIX.BANY 1800 12 2x2.5+TTx2.5Cu 8.24 33 0.64 1.46 75x60

PERSIANES FINESTRES 187.5 45 2x1.5+TTx1.5Cu 0.82 24 0.41 1.23 75x60
END. 1 SAI P.1 1190 0.3 2x6Cu 5.17 36 0 0.81 16

P.C. SAI  MUL+PROJE 500 35 2x2.5+TTx2.5Cu 2.17 33 0.51 1.33 75x60
P.C.SAI  OFF+SAL+DE 1200 25 2x2.5+TTx2.5Cu 5.22 23 0.89 1.7 60x40

END. 2 SAI P.1 1680 0.3 2x6Cu 7.3 36 0.01 0.82 16
P.C. SAI  CLASSIFIC 1200 24 2x2.5+TTx2.5Cu 5.22 33 0.85 1.66 75x60
P.C. SAI S.CONSU 1 1200 35 2x2.5+TTx2.5Cu 5.22 23 1.24 2.06 60x40

END. 3 SAI P.1 1050 0.3 2x6Cu 4.57 36 0 0.81 16
P.C.SAI .CON2+AUD+D 1200 39 2x2.5+TTx2.5Cu 5.22 23 1.39 2.2 60x40

P.C.SAI .PREVISIÓ 300 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.3 33 0.09 0.9 75x60
CLIMA P.B. 1197 0.3 2x2.5Cu 5.2 21 0.01 0.82 16

U.INT.CLIMA+BC CONT 1710 75 2x2.5+TTx2.5Cu 7.83 33 3.82 4.64 75x60
VENTILACIÓ P.B. 693 0.3 2x2.5Cu 3.01 21 0.01 0.82 16
VENTILACIÓ P.B. 609 0.3 2x2.5Cu 3.31 21 0.01 0.82 16

RECUPE.AIRE ARXIU 525 12 2x1.5+TTx1.5Cu 2.69 24 0.31 1.13 75x60
RECUPE.AIRE MULTIME 525 33 2x1.5+TTx1.5Cu 2.69 24 0.85 1.67 75x60

 
Cortocircuito  

Denominación Longitud 
(m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

LLUM 1 P.PRIMERA 0.3 2x6Cu 3.01 1473.88 0.22  
SALA POLI. 1 DE 3 25 2x1.5+TTx1.5Cu 2.96 4.5 204.27 1.1  10;B,C,D
SALA POLI. 2 DE 3 25 2x1.5+TTx1.5Cu 2.96 4.5 204.27 1.1  10;B,C,D

1/2  ARXIU 25 2x1.5+TTx1.5Cu 2.96 4.5 204.27 1.1  10;B,C,D
LLUM 2 P.PRIMERA 0.3 2x6Cu 3.01 1473.88 0.22  
SALA POLI.  3 DE 3 25 2x1.5+TTx1.5Cu 2.96 4.5 204.27 1.1  10;B,C,D

GRUP ARXIU 0.3 2x1.5Cu 2.96 4.5 1385.32 0.02  10;B,C
1/2  ARXIU 30 2x1.5+TTx1.5Cu 2.78 197.3 0.76  

EMER.TOT ARXIU 30 2x1.5+TTx1.5Cu 2.78 4.5 197.3 0.76  6;B,C,D
DIPÒSIT D 38 2x1.5+TTx1.5Cu 2.96 4.5 141.06 2.31  10;B,C



END. 1 GENER. P.1 0.3 2x6Cu 3.01 1473.88 0.22  
P.C. VG+M+S+N+ESC 35 2x2.5+TTx2.5Cu 2.96 4.5 236.93 2.28  16;B,C

P.C. MULT+PROJECTOR 35 2x2.5+TTx2.5Cu 2.96 4.5 236.93 2.28  16;B,C
END. 2 GENER. P.1 0.3 2x6Cu 3.01 1473.88 0.22  

P.C.OFF+SALA+DESPA 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.96 4.5 311.69 1.32  16;B,C
P.C. CLASSIFI 24 2x2.5+TTx2.5Cu 2.96 4.5 321.84 1.23  16;B,C,D

END. 3 GENER. P.1 0.3 2x6Cu 3.01 1473.88 0.22  
P.C. SALA CONS 1 35 2x2.5+TTx2.5Cu 2.96 4.5 236.93 2.28  16;B,C

P.C.S.CON2+AUD+DI D 39 2x2.5+TTx2.5Cu 2.96 4.5 216.18 2.73  16;B,C
END. 1 VARIS P.1 0.3 2x6Cu 3.01 1473.88 0.22  

P.C. EIX.BANY DONES 32 2x2.5+TTx2.5Cu 2.96 4.5 255.3 1.96  16;B,C
P.C. EIX.BANY HOMES 36 2x2.5+TTx2.5Cu 2.96 4.5 231.38 2.39  16;B,C

END. 2 VARIS P.1 0.3 2x6Cu 3.01 1473.88 0.22  
P.C. EIX.BANY 12 2x2.5+TTx2.5Cu 2.96 4.5 528.43 0.46  16;B,C,D

PERSIANES FINESTRES 45 2x1.5+TTx1.5Cu 2.96 4.5 120.92 3.15  16;B
END. 1 SAI P.1 0.3 2x6Cu 3.01 1473.88 0.22  

P.C. SAI  MUL+PROJE 35 2x2.5+TTx2.5Cu 2.96 4.5 236.93 2.28  16;B,C
P.C.SAI  OFF+SAL+DE 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.96 4.5 311.69 1.32  16;B,C

END. 2 SAI P.1 0.3 2x6Cu 3.01 1473.88 0.22  
P.C. SAI  CLASSIFIC 24 2x2.5+TTx2.5Cu 2.96 4.5 321.84 1.23  16;B,C,D
P.C. SAI S.CONSU 1 35 2x2.5+TTx2.5Cu 2.96 4.5 236.93 2.28  16;B,C

END. 3 SAI P.1 0.3 2x6Cu 3.01 1473.88 0.22  
P.C.SAI .CON2+AUD+D 39 2x2.5+TTx2.5Cu 2.96 4.5 216.18 2.73  16;B,C

P.C.SAI .PREVISIÓ 10 2x2.5+TTx2.5Cu 2.96 4.5 591.73 0.37  16;B,C,D
CLIMA P.B. 0.3 2x2.5Cu 3.01 1441.65 0.04  

U.INT.CLIMA+BC CONT 75 2x2.5+TTx2.5Cu 2.9 4.5 120.69 8.77  16;B
VENTILACIÓ P.B. 0.3 2x2.5Cu 3.01 1441.65 0.04  
VENTILACIÓ P.B. 0.3 2x2.5Cu 2.9 4.5 1389.5 0.04  10;B,C

RECUPE.AIRE ARXIU 12 2x1.5+TTx1.5Cu 2.79 364.52 0.35  
RECUPE.AIRE MULTIME 33 2x1.5+TTx1.5Cu 2.79 159.07 1.82  

 
Subcuadro SQ P.SEGONA  
 

Denominación P.Cálculo 
(W) 

Dist.Cálc. 
(m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

END. 1 GENER. P.2 960 0.3 2x2.5Cu 4.17 21 0.01 1.04 16
P.C.A SUD 1+2 1200 21 2x2.5+TTx2.5Cu 5.22 33 0.74 1.79 75x60

P.C.A SUD 3,4,5 1200 32 2x2.5+TTx2.5Cu 5.22 33 1.13 2.18 75x60
END. 2 GENER. P.2 960 0.3 2x2.5Cu 4.17 21 0.01 1.04 16

P.C.ANORD 6+7 1200 28 2x2.5+TTx2.5Cu 5.22 33 0.99 2.03 75x60
P.C.A NORD 8+AD+DIR 1200 37 2x2.5+TTx2.5Cu 5.22 33 1.31 2.35 75x60

END. 1 VARIS P.2 197.5 0.3 2x2.5Cu 0.86 21 0 1.04 16
PERSIANES FINESTRES 187.5 45 2x1.5+TTx1.5Cu 0.82 24 0.41 1.45 75x60

PREVISIÓ 250 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 21 0.07 1.11 40
END. 1 SAI P.2 1680 0.3 2x2.5Cu 7.3 21 0.01 1.05 16

P.C. SAI A SUD1+2PR 1200 21 2x2.5+TTx2.5Cu 5.22 33 0.74 1.79 75x60
P.C. SAI ASUD3,4,5P 1200 32 2x2.5+TTx2.5Cu 5.22 33 1.13 2.18 75x60

END. 2 SAI P.2 1680 0.3 2x2.5Cu 7.3 21 0.01 1.05 16
P.C. SAI ANORD 6+7 1200 28 2x2.5+TTx2.5Cu 5.22 33 0.99 2.04 75x60

P.C.SAI S.NOR 8+A+D 1200 37 2x2.5+TTx2.5Cu 5.22 33 1.31 2.36 75x60
END. 3 SAI P.2 1680 0.3 2x2.5Cu 7.3 21 0.01 1.05 16

P.C.SAI .RACK 1 1200 45 2x2.5+TTx2.5Cu 5.22 33 1.59 2.64 75x60
P.C.SAI .RACK 2 1200 45 2x2.5+TTx2.5Cu 5.22 33 1.59 2.64 75x60

 
Cortocircuito  

Denominación Longitud 
(m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

END. 1 GENER. P.2 0.3 2x2.5Cu 0.88 432.5 0.44  
P.C.A SUD 1+2 21 2x2.5+TTx2.5Cu 0.87 4.5 225.32 2.52  16;B,C

P.C.A SUD 3,4,5 32 2x2.5+TTx2.5Cu 0.87 4.5 180.12 3.94  16;B,C
END. 2 GENER. P.2 0.3 2x2.5Cu 0.88 432.5 0.44  

P.C.ANORD 6+7 28 2x2.5+TTx2.5Cu 0.87 4.5 194.29 3.39  16;B,C
P.C.A NORD 8+AD+DIR 37 2x2.5+TTx2.5Cu 0.87 4.5 165.07 4.69  16;B,C

END. 1 VARIS P.2 0.3 2x2.5Cu 0.88 432.5 0.44  
PERSIANES FINESTRES 45 2x1.5+TTx1.5Cu 0.87 4.5 100.96 4.51  10;B,C

PREVISIÓ 10 2x2.5+TTx2.5Cu 0.87 4.5 314.3 0.84  16;B,C



END. 1 SAI P.2 0.3 2x2.5Cu 0.88 432.5 0.44  
P.C. SAI A SUD1+2PR 21 2x2.5+TTx2.5Cu 0.87 4.5 225.32 2.52  16;B,C
P.C. SAI ASUD3,4,5P 32 2x2.5+TTx2.5Cu 0.87 4.5 180.12 3.94  16;B,C

END. 2 SAI P.2 0.3 2x2.5Cu 0.88 432.5 0.44  
P.C. SAI ANORD 6+7 28 2x2.5+TTx2.5Cu 0.87 4.5 194.29 3.39  16;B,C

P.C.SAI S.NOR 8+A+D 37 2x2.5+TTx2.5Cu 0.87 4.5 165.07 4.69  16;B,C
END. 3 SAI P.2 0.3 2x2.5Cu 0.88 432.5 0.44  

P.C.SAI .RACK 1 45 2x2.5+TTx2.5Cu 0.87 4.5 145.6 6.03  16;B
P.C.SAI .RACK 2 45 2x2.5+TTx2.5Cu 0.87 4.5 145.6 6.03  16;B

 
Subcuadro SQ P.TERCERA  
 

Denominación P.Cálculo 
(W) 

Dist.Cálc. 
(m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

LLUM 1 P.TERCERA 2833.2 0.3 2x6Cu 12.32 36 0.01 1.25 16
GRUP ESPAI POLIVALE 1018.8 0.3 2x1.5Cu 4.43 16.5 0.02 1.26 75x60
LLUM  ESPAI POLIVAL 900 36 2x1.5+TTx1.5Cu 3.91 24 1.59 2.85 75x60

EMER. VEST.GEN. 118.8 36 2x1.5+TTx1.5Cu 0.52 24 0.21 1.47 75x60
AULES SUD 1+2 777.6 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.38 24 0.95 2.2 75x60

AULES SUD 3+4+5 1036.8 40 2x1.5+TTx1.5Cu 4.51 24 2.04 3.29 75x60
LLUM 2  P.TERCERA 1470.8 0.3 2x2.5Cu 6.39 21 0.01 1.25 16
GRUP PASSADISSOS 434 0.3 2x1.5Cu 1.89 16.5 0.01 1.25 75x60

PASSADÍS NORD+ SUD 344 38 2x1.5+TTx1.5Cu 1.5 24 0.64 1.89 100x60
EMER.PASSDISSOS N+S 90 38 2x1.5+TTx1.5Cu 0.39 24 0.17 1.42 100x60

AULES NORD 6+7 1036.8 30 2x1.5+TTx1.5Cu 4.51 24 1.53 2.78 100x60
LLUM 3  P.TERCERA 1012.2 0.3 2x2.5Cu 4.4 21 0.01 1.24 16

GRUP SERVEIS+NETEJA 234.6 0.3 2x1.5Cu 1.02 16.5 0 1.25 75x60
SERVEIS+NETE+DISTRI 189.6 20 2x1.5+TTx1.5Cu 0.82 24 0.19 1.43 100x60

EMER.SERV+NETEJA 45 20 2x1.5+TTx1.5Cu 0.2 24 0.04 1.29 100x60
AULA NORD8+AD+DI+IN 777.6 40 2x1.5+TTx1.5Cu 3.38 24 1.53 2.77 100x60

END. 1 GENER. P.3 720 0.3 2x6Cu 3.13 36 0 1.24 16
P.C. GENERALS 600 45 2x2.5+TTx2.5Cu 2.61 33 0.79 2.03 75x60

P.C.A SUD 1+2 1200 21 2x2.5+TTx2.5Cu 5.22 33 0.74 1.98 75x60
END. 2 GENER. P.3 800 0.3 2x6Cu 3.48 36 0 1.24 16

P.C.A SUD 3,4,5 1200 37 2x2.5+TTx2.5Cu 5.22 33 1.31 2.55 75x60
P.C.ANORD 6+7 800 45 2x2.5+TTx2.5Cu 3.48 33 1.06 2.3 100x60

END. 3 GENER. P.3 1200 0.3 2x6Cu 5.22 36 0 1.24 16
P.C.A NORD 8+AD+DIR 1200 37 2x2.5+TTx2.5Cu 5.22 33 1.31 2.55 100x60
P.C. EIX.BANY DONES 1800 45 2x2.5+TTx2.5Cu 7.83 33 2.4 3.64 100x60

END. 1 VARIS P.3 1800 0.3 2x6Cu 7.83 36 0.01 1.24 16
P.C. EIX.BANY HOMES 1800 10 2x2.5+TTx2.5Cu 7.83 33 0.53 1.78 100x60

P.C. EIX.BANY A 1800 37 2x2.5+TTx2.5Cu 7.83 33 1.98 3.22 100x60
END. 2VARIS P.3 350 0.3 2x6Cu 1.52 36 0 1.24 16

PERSIANES FINESTRES 187.5 45 2x1.5+TTx1.5Cu 0.82 24 0.41 1.65 75x60
LAMES FIN. FAÇ.PRIN 250 50 2x1.5+TTx1.5Cu 1.09 24 0.61 1.85 100x60

PREVISIÓ 250 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 21 0.07 1.31 40
END. 1 SAI P.3 1680 0.3 2x6Cu 7.3 36 0.01 1.24 16

P.C. SAI A SUD1+2PR 1200 18 2x2.5+TTx2.5Cu 5.22 33 0.64 1.88 75x60
P.C. SAI ASUD3,4,5P 1200 21 2x2.5+TTx2.5Cu 5.22 33 0.74 1.98 75x60

END. 2 SAI P.3 1680 0.3 2x6Cu 7.3 36 0.01 1.24 16
P.C. SAI ANORD 6+7 1200 18 2x2.5+TTx2.5Cu 5.22 33 0.64 1.88 100x60

P.C.SAI S.NOR 8+A+D 1200 21 2x2.5+TTx2.5Cu 5.22 33 0.74 1.98 100x60
END. 3 SAI P.3 1680 0.3 2x6Cu 9.13 40 0.01 1.24 

P.C.SAI .RACK 1 1200 37 2x2.5+TTx2.5Cu 5.22 33 1.31 2.55 100x60
P.C.SAI .RACK 2 1200 37 2x2.5+TTx2.5Cu 5.22 33 1.31 2.55 100x60

CLIMA P.3 968.8 0.3 2x16Cu 4.21 66 0 1.24 25
U.INT.CLIMA+BC CONT 1384 75 2x2.5+TTx2.5Cu 6.33 33 3.08 4.32 100x60

CLIMA P.3 21112.5 0.3 4x16Cu 30.47 59 0 1.24 32
SQ P.CINQUENA 21112.5 38 4x6+TTx6Cu 38.09 46 1.86 3.1 150x60
VENTILACIÓ P.3 1221.5 0.3 2x4Cu 5.31 31 0.01 1.24 
VENTILACIÓ P.3 1062 0.3 2x2.5Cu 5.77 21 0.01 1.25 16

REC.AIRE A.SUDOEST 525 16 2x1.5+TTx1.5Cu 2.69 15 0.41 1.67 12
REC.AIRE A.SUDEST 525 38 2x1.5+TTx1.5Cu 2.69 24 0.98 2.23 75x60

REC.AIRE A.NORDOEST 525 32 2x1.5+TTx1.5Cu 2.69 24 0.83 2.08 100x60
REC.AIRE A.NORDEST 418.75 50 2x1.5+TTx1.5Cu 2.14 24 1.03 2.28 100x60

 



Cortocircuito  
Denominación Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

LLUM 1 P.TERCERA 0.3 2x6Cu 3.6 1758.81 0.15  
GRUP ESPAI POLIVALE 0.3 2x1.5Cu 3.53 4.5 1634.35 0.01  10;B,C
LLUM  ESPAI POLIVAL 36 2x1.5+TTx1.5Cu 3.28 149.6 2.06  

EMER. VEST.GEN. 36 2x1.5+TTx1.5Cu 3.28 4.5 149.6 2.06  6;B,C,D
AULES SUD 1+2 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.53 4.5 209 1.05  10;B,C,D

AULES SUD 3+4+5 40 2x1.5+TTx1.5Cu 3.53 4.5 136.69 2.46  10;B,C
LLUM 2  P.TERCERA 0.3 2x2.5Cu 3.6 1713.19 0.03  
GRUP PASSADISSOS 0.3 2x1.5Cu 3.44 4.5 1594.86 0.01  10;B,C

PASSADÍS NORD+ SUD 38 2x1.5+TTx1.5Cu 3.2 142.11 2.28  
EMER.PASSDISSOS N+S 38 2x1.5+TTx1.5Cu 3.2 4.5 142.11 2.28  6;B,C,D

AULES NORD 6+7 30 2x1.5+TTx1.5Cu 3.44 4.5 177.19 1.47  10;B,C
LLUM 3  P.TERCERA 0.3 2x2.5Cu 3.6 1713.19 0.03  

GRUP SERVEIS+NETEJA 0.3 2x1.5Cu 3.44 4.5 1594.86 0.01  10;B,C,D
SERVEIS+NETE+DISTRI 20 2x1.5+TTx1.5Cu 3.2 250.01 0.74  

EMER.SERV+NETEJA 20 2x1.5+TTx1.5Cu 3.2 4.5 250.01 0.74  6;B,C,D
AULA NORD8+AD+DI+IN 40 2x1.5+TTx1.5Cu 3.44 4.5 136.41 2.47  10;B,C

END. 1 GENER. P.3 0.3 2x6Cu 3.6 1758.81 0.15  
P.C. GENERALS 45 2x2.5+TTx2.5Cu 3.53 4.5 195.22 3.35  16;B,C

P.C.A SUD 1+2 21 2x2.5+TTx2.5Cu 3.53 4.5 371.36 0.93  16;B,C,D
END. 2 GENER. P.3 0.3 2x6Cu 3.6 1758.81 0.15  

P.C.A SUD 3,4,5 37 2x2.5+TTx2.5Cu 3.53 4.5 231.88 2.38  16;B,C
P.C.ANORD 6+7 45 2x2.5+TTx2.5Cu 3.53 4.5 195.22 3.35  16;B,C

END. 3 GENER. P.3 0.3 2x6Cu 3.6 1758.81 0.15  
P.C.A NORD 8+AD+DIR 37 2x2.5+TTx2.5Cu 3.53 4.5 231.88 2.38  16;B,C
P.C. EIX.BANY DONES 45 2x2.5+TTx2.5Cu 3.53 4.5 195.22 3.35  16;B,C

END. 1 VARIS P.3 0.3 2x6Cu 3.6 1758.81 0.15  
P.C. EIX.BANY HOMES 10 2x2.5+TTx2.5Cu 3.53 4.5 633.12 0.32  16;B,C,D

P.C. EIX.BANY A 37 2x2.5+TTx2.5Cu 3.53 4.5 231.88 2.38  16;B,C
END. 2VARIS P.3 0.3 2x6Cu 3.6 1758.81 0.15  

PERSIANES FINESTRES 45 2x1.5+TTx1.5Cu 3.53 4.5 122.56 3.06  10;B,C
LAMES FIN. FAÇ.PRIN 50 2x1.5+TTx1.5Cu 3.53 4.5 111.07 3.73  10;B,C

PREVISIÓ 10 2x2.5+TTx2.5Cu 3.53 4.5 696.01 0.17  16;B,C,D
END. 1 SAI P.3 0.3 2x6Cu 3.6 1758.81 0.15  

P.C. SAI A SUD1+2PR 18 2x2.5+TTx2.5Cu 3.53 4.5 418.56 0.73  16;B,C,D
P.C. SAI ASUD3,4,5P 21 2x2.5+TTx2.5Cu 3.53 4.5 371.36 0.93  16;B,C,D

END. 2 SAI P.3 0.3 2x6Cu 3.6 1758.81 0.15  
P.C. SAI ANORD 6+7 18 2x2.5+TTx2.5Cu 3.53 4.5 418.56 0.73  16;B,C,D

P.C.SAI S.NOR 8+A+D 21 2x2.5+TTx2.5Cu 3.53 4.5 371.36 0.93  16;B,C,D
END. 3 SAI P.3 0.3 2x6Cu 3.6 1758.81 0.15  

P.C.SAI .RACK 1 37 2x2.5+TTx2.5Cu 3.53 4.5 231.88 2.38  16;B,C
P.C.SAI .RACK 2 37 2x2.5+TTx2.5Cu 3.53 4.5 231.88 2.38  16;B,C

CLIMA P.3 0.3 2x16Cu 3.6 1779.97 1.07  
U.INT.CLIMA+BC CONT 75 2x2.5+TTx2.5Cu 3.57 4.5 122.65 8.5  16;B

CLIMA P.3 0.3 4x16Cu 3.6 1779.97 1.07  
SQ P.CINQUENA 38 4x6+TTx6Cu 3.57 4.5 462.15 3.45  40;B,C
VENTILACIÓ P.3 0.3 2x4Cu 3.6 1742.24 0.07  
VENTILACIÓ P.3 0.3 2x2.5Cu 3.5 4.5 1666.77 0.03  10;B,C

REC.AIRE A.SUDOEST 16 2x1.5+TTx1.5Cu 3.35 342.83 0.25  
REC.AIRE A.SUDEST 38 2x1.5+TTx1.5Cu 3.35 142.66 2.26  

REC.AIRE A.NORDOEST 32 2x1.5+TTx1.5Cu 3.35 166.74 1.65  
REC.AIRE A.NORDEST 50 2x1.5+TTx1.5Cu 3.35 110.69 3.76  

 
Subcuadro SQ P.CINQUENA  
 

Denominación P.Cálculo 
(W) 

Dist.Cálc. 
(m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

UNIT.EXT. CLIMA P.3 21112.5 15 4x6+TTx6Cu 33.86 46 0.71 3.81 75x60
 
Cortocircuito  

Denominación Longitud 
(m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

UNIT.EXT. CLIMA P.3 15 4x6+TTx6Cu 0.93 357.58 5.76  
 



Subcuadro SQ P.QUARTA  
 

Denominación P.Cálculo 
(W) 

Dist.Cálc. 
(m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

LLUM 1 P.QUARTA 697 0.3 2x2.5Cu 3.03 21 0.01 1.41 16
GRUP ESPAI POLIVALE 418 0.3 2x1.5Cu 1.82 15 0.01 1.42 40

EXP. PERMA 1 400 35 2x1.5+TTx1.5Cu 1.74 16.5 0.69 2.11 60x40
EMER. EXP.PERM 18 35 2x1.5+TTx1.5Cu 0.08 16.5 0.03 1.45 60x40

LLUM DIPÒSIT E 279 62 2x1.5+TTx1.5Cu 1.21 16.5 0.85 2.26 90x40
LLUM 2  P.QUARTA 717.2 0.3 2x2.5Cu 3.12 21 0.01 1.41 16

GRUP PASSADISSOS 317.2 0.3 2x1.5Cu 1.38 15 0 1.42 12
V.I 1,2,3,4+GU+BA+I 299.2 42 2x1.5+TTx1.5Cu 1.3 16.5 0.62 2.03 90x40

EMER.V.I 1,2,3,4 18 42 2x1.5+TTx1.5Cu 0.08 16.5 0.04 1.46 90x40
EXP. PERMA 2 400 35 2x1.5+TTx1.5Cu 1.74 16.5 0.69 2.1 60x40

LLUM 3  P.QUARTA 679 0.3 2x2.5Cu 2.95 21 0.01 1.41 16
EXP. PERMA 3 400 35 2x1.5+TTx1.5Cu 1.74 16.5 0.69 2.1 60x40

DIPÒSIT F 279 63 2x1.5+TTx1.5Cu 1.21 16.5 0.86 2.28 90x40
END.  GENER. P.4 720 0.3 2x2.5Cu 3.13 21 0.01 1.41 16

P.C. GENERALS 600 35 2x2.5+TTx2.5Cu 2.61 23 0.62 2.03 90x40
P.C. DIP E,F+EXPO 1200 30 2x2.5+TTx2.5Cu 5.22 23 1.07 2.48 60x40

P.C. END. 1  P.4 1125 0.3 2x2.5Cu 4.89 21 0.01 1.42 16
P.C. EIX.BANY A 1800 43 2x2.5+TTx2.5Cu 7.83 23 2.32 3.74 90x40

PERSIANES FINESTRES 187.5 45 2x1.5+TTx1.5Cu 0.82 24 0.41 1.83 75x60
LAMES FIN. FAÇ.PRIN 250 50 2x1.5+TTx1.5Cu 1.09 24 0.61 2.03 100x60

END. 1 SAI P.4 1680 0.3 2x2.5Cu 7.3 21 0.01 1.42 16
P.C. SAI D E,F+EXPO 1200 30 2x2.5+TTx2.5Cu 5.22 23 1.07 2.49 90x40

P.C. SAI PREVISIÓ 1200 21 2x2.5+TTx2.5Cu 5.22 23 0.75 2.17 20
CLIMA P.4 804.3 0.3 2x2.5Cu 3.5 21 0.01 1.42 16

U.INT.CLI+BC+4 PWFY 1149 75 2x2.5+TTx2.5Cu 5 23 2.55 3.97 90x40
VENTILACIÓ P.4 701.5 0.3 2x2.5Cu 3.05 21 0.01 1.41 16

VENTILACIÓ DIPÒSITS 977.5 0.3 2x2.5Cu 4.25 21 0.01 1.42 16
VEN. APORTAC DIP. E 287.5 22 2x1.5+TTx1.5Cu 1.47 16.5 0.31 1.73 60x40
VEN. EXTRACC DIP. E 287.5 45 2x1.5+TTx1.5Cu 1.47 16.5 0.64 2.06 60x40
VEN. APORTAC DIP. F 287.5 34 2x1.5+TTx1.5Cu 1.47 16.5 0.48 1.9 90x40
VEN. EXTRACC DIP. F 287.5 57 2x1.5+TTx1.5Cu 1.47 16.5 0.81 2.23 90x40

 
Cortocircuito  

Denominación Longitud 
(m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

LLUM 1 P.QUARTA 0.3 2x2.5Cu 0.56 275.61 1.09  
GRUP ESPAI POLIVALE 0.3 2x1.5Cu 0.55 4.5 272.35 0.4  10;B,C

EXP. PERMA 1 35 2x1.5+TTx1.5Cu 0.55 104.41 4.22  
EMER. EXP.PERM 35 2x1.5+TTx1.5Cu 0.55 4.5 104.41 4.22  6;B,C

LLUM DIPÒSIT E 62 2x1.5+TTx1.5Cu 0.55 4.5 70.97 9.13  10;B
LLUM 2  P.QUARTA 0.3 2x2.5Cu 0.56 275.61 1.09  

GRUP PASSADISSOS 0.3 2x1.5Cu 0.55 4.5 272.35 0.4  10;B
V.I 1,2,3,4+GU+BA+I 42 2x1.5+TTx1.5Cu 0.55 92.95 5.33  

EMER.V.I 1,2,3,4 42 2x1.5+TTx1.5Cu 0.55 4.5 92.95 5.33  6;B,C
EXP. PERMA 2 35 2x1.5+TTx1.5Cu 0.55 4.5 104.89 4.18  10;B,C

LLUM 3  P.QUARTA 0.3 2x2.5Cu 0.56 275.61 1.09  
EXP. PERMA 3 35 2x1.5+TTx1.5Cu 0.55 4.5 104.89 4.18  10;B,C

DIPÒSIT F 63 2x1.5+TTx1.5Cu 0.55 4.5 70.13 9.35  10;B
END.  GENER. P.4 0.3 2x2.5Cu 0.56 275.61 1.09  

P.C. GENERALS 35 2x2.5+TTx2.5Cu 0.55 4.5 139.44 6.57  16;B
P.C. DIP E,F+EXPO 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.55 4.5 150.02 5.68  16;B

P.C. END. 1  P.4 0.3 2x2.5Cu 0.56 275.61 1.09  
P.C. EIX.BANY A 43 2x2.5+TTx2.5Cu 0.55 4.5 125.29 8.14  16;B

PERSIANES FINESTRES 45 2x1.5+TTx1.5Cu 0.55 4.5 89.12 5.79  10;B
LAMES FIN. FAÇ.PRIN 50 2x1.5+TTx1.5Cu 0.55 4.5 82.88 6.7  10;B

END. 1 SAI P.4 0.3 2x2.5Cu 0.56 275.61 1.09  
P.C. SAI D E,F+EXPO 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.55 4.5 150.02 5.68  16;B

P.C. SAI PREVISIÓ 21 2x2.5+TTx2.5Cu 0.55 4.5 173.78 4.23  16;B,C
CLIMA P.4 0.3 2x2.5Cu 0.56 275.61 1.09  

U.INT.CLI+BC+4 PWFY 75 2x2.5+TTx2.5Cu 0.55 4.5 89.11 16.09  16;B
VENTILACIÓ P.4 0.3 2x2.5Cu 0.56 275.61 1.09  

VENTILACIÓ DIPÒSITS 0.3 2x2.5Cu 0.55 4.5 273.65 1.1  10;B



VEN. APORTAC DIP. E 22 2x1.5+TTx1.5Cu 0.55 135.75 2.5  
VEN. EXTRACC DIP. E 45 2x1.5+TTx1.5Cu 0.55 88.91 5.82  
VEN. APORTAC DIP. F 34 2x1.5+TTx1.5Cu 0.55 106.48 4.06  
VEN. EXTRACC DIP. F 57 2x1.5+TTx1.5Cu 0.55 75.35 8.1  

 
Subcuadro SQ P.CINQUENA  
 

Denominación P.Cálculo 
(W) 

Dist.Cálc. 
(m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

LLUM 1 P.CINQUENA 397.8 0.3 2x2.5Cu 1.73 21 0 1.28 16
GRUP LLUM 138.6 0.3 2x1.5Cu 0.6 15 0 1.28 40

SALA MÀQ. ASC ARXIU 129.6 10 2x1.5+TTx1.5Cu 0.56 15 0.06 1.35 16
EMER. EXP.PERM 9 10 2x1.5+TTx1.5Cu 0.04 15 0 1.29 16

LLUM TERRASSES EXTE 259.2 15 2x1.5+TTx1.5Cu 1.13 15 0.19 1.47 16
END.  GENER. P.5 800 0.3 2x6Cu 3.48 36 0 1.28 16

P.C. GENERALS 800 12 2x2.5+TTx2.5Cu 3.48 21 0.28 1.56 20
P.C. PREVI ANTENES 1200 8 2x2.5+TTx2.5Cu 5.22 21 0.28 1.56 20

CLIMA P.B. 9150 0.3 4x2.5Cu 14.67 21 0.01 1.29 
UNIT.EXT. CLIMA P.B 9150 20 4x2.5+TTx2.5Cu 14.67 26.5 0.94 2.23 75x60

CLIMA P.1. 21112.5 0.3 4x10Cu 33.86 50 0.01 1.29 
UNIT.EXT. CLIMA P.1 21112.5 18 4x6+TTx6Cu 33.86 46 0.86 2.14 75x60

CLIMA P.4. 15800 0.3 4x10Cu 25.34 50 0.01 1.28 
UNIT.EXT. CLIMA P.4 15800 33 4x6+TTx6Cu 25.34 46 1.13 2.41 75x60

CLIMA BIOCOOL 1500 0.3 2x2.5Cu 7.25 23 0.01 1.29 
CLIMA BIOCOOL 1500 15 2x2.5+TTx2.5Cu 7.25 33 0.67 1.96 75x60

 
Cortocircuito  

Denominación Longitud 
(m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

LLUM 1 P.CINQUENA 0.3 2x2.5Cu 3.6 1713.19 0.03  
GRUP LLUM 0.3 2x1.5Cu 3.44 4.5 1594.86 0.01  10;B,C,D

SALA MÀQ. ASC ARXIU 10 2x1.5+TTx1.5Cu 3.2 481.99 0.13  
EMER. EXP.PERM 10 2x1.5+TTx1.5Cu 3.2 4.5 481.99 0.13  6;B,C,D

LLUM TERRASSES EXTE 15 2x1.5+TTx1.5Cu 3.44 4.5 362.88 0.23  10;B,C,D
END.  GENER. P.5 0.3 2x6Cu 3.6 1758.81 0.15  

P.C. GENERALS 12 2x2.5+TTx2.5Cu 3.53 4.5 620.89 0.21  16;B,C,D
P.C. PREVI ANTENES 8 2x2.5+TTx2.5Cu 3.53 4.5 791.78 0.13  16;B,C,D

CLIMA P.B. 0.3 4x2.5Cu 3.6 1713.19 0.03  
UNIT.EXT. CLIMA P.B 20 4x2.5+TTx2.5Cu 3.44 4.5 383.61 0.87  16;B,C,D

CLIMA P.1. 0.3 4x10Cu 3.6 1772.3 0.42  
UNIT.EXT. CLIMA P.1 18 4x6+TTx6Cu 3.56 4.5 756.05 1.29  40;B,C

CLIMA P.4. 0.3 4x10Cu 3.6 1772.3 0.42  
UNIT.EXT. CLIMA P.4 33 4x6+TTx6Cu 3.56 4.5 511.43 2.81  40;B,C

CLIMA BIOCOOL 0.3 2x2.5Cu 3.6 1713.19 0.03  
CLIMA BIOCOOL 15 2x2.5+TTx2.5Cu 3.44 4.5 476.03 0.56  10;B,C,D

 
Subcuadro ASC. 2 PRINCIPAL  
 

Denominación P.Cálculo 
(W) 

Dist.Cálc. 
(m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

COMAND ASC 690 0.3 2x2.5Cu 3 21 0.01 1.69 16
LLUM CABINA 90 20 2x1.5+TTx1.5Cu 0.39 16.5 0.09 1.78 16
LLUM FORAT 600 20 2x1.5+TTx1.5Cu 2.61 15 0.59 2.28 16

GENERAL ASC 2 12500 0.3 4x6Cu 18.04 32 0.01 1.7 25
MAQUINÀRIA ASC. 2 12500 10 4x6+TTx6Cu 21.23 37 0.27 1.97 25

 
Cortocircuito  

Denominación Longitud 
(m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

COMAND ASC 0.3 2x2.5Cu 1.01 497.47 0.33  
LLUM CABINA 20 2x1.5+TTx1.5Cu 1 4.5 185.74 1.33  10;B,C
LLUM FORAT 20 2x1.5+TTx1.5Cu 1 4.5 203.76 0.72  10;B,C,D

GENERAL ASC 2 0.3 4x6Cu 1.01 501.26 1.89  
MAQUINÀRIA ASC. 2 10 4x6+TTx6Cu 1.01 4.5 413.77 4.3  25;B,C

 
Subcuadro ASC. 3 ARXIU  



 
Denominación P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

COMAND ASC 690 0.3 2x2.5Cu 3 21 0.01 1.76 16
LLUM CABINA 90 20 2x1.5+TTx1.5Cu 0.39 16.5 0.09 1.85 16
LLUM FORAT 600 20 2x1.5+TTx1.5Cu 2.61 15 0.59 2.35 16

GENERAL ASC 3 ARXIU 12500 0.3 4x6Cu 18.04 32 0.01 1.76 25
MAQUINÀRIA ASC. 3 12500 12 4x6+TTx6Cu 21.23 37 0.33 2.09 25

 
Cortocircuito  

Denominación Longitud 
(m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

COMAND ASC 0.3 2x2.5Cu 0.98 479.6 0.36  
LLUM CABINA 20 2x1.5+TTx1.5Cu 0.96 4.5 183.18 1.37  10;B,C
LLUM FORAT 20 2x1.5+TTx1.5Cu 0.96 4.5 200.68 0.74  10;B,C,D

GENERAL ASC 3 ARXIU 0.3 4x6Cu 0.98 483.13 2.04  
MAQUINÀRIA ASC. 3 12 4x6+TTx6Cu 0.97 4.5 388.18 4.89  25;B,C

 
Subcuadro SQ P.B.  PREFERENT  
 

Denominación P.Cálculo 
(W) 

Dist.Cálc. 
(m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

LLUM 1 PREFER. P.B. 3584.4 0.3 2x10Cu 15.58 50 0.01 0.72 25
GRUP VESTIBUL P.B. 484.8 0.3 2x1.5Cu 2.11 15 0.01 0.72 12
VESTÍBUL ENTRADA 420 76 2x1.5+TTx1.5Cu 1.83 24 1.56 2.29 75x60

EMER.VEST.ENTR 64.8 76 2x1.5+TTx1.5Cu 0.28 24 0.24 0.96 75x60
GRUP VESTI.RAM,ESCA 1036.8 0.3 2x1.5Cu 4.51 16.5 0.02 0.73 75x60
LLUM  VEST,RAMP,ESC 874.8 15 2x1.5+TTx1.5Cu 3.8 24 0.64 1.38 75x60
EMER. VEST,RAMP,ESC 162 15 2x1.5+TTx1.5Cu 0.7 24 0.12 0.85 75x60

GRUP ESC.PROT 1 1414.8 0.3 2x4Cu 6.15 31 0.01 0.72 75x60
ESC  PROT. 1 1296 60 2x4+TTx4Cu 5.63 45 1.43 2.16 75x60

EMER.ESC.PROT.1 118.8 55 2x1.5+TTx1.5Cu 0.52 24 0.32 1.04 75x60
LLUM PERM.ASCENSORS 648 75 2x1.5+TTx1.5Cu 2.82 24 2.38 3.1 150x60

END. GEN 1  P.B. 360 0.3 2x6Cu 1.57 40 0 0.71 
P.C. VESTI.ENTRADA 500 45 2x2.5+TTx2.5Cu 2.17 33 0.66 1.37 75x60
VIDEOPORT.+MEGAF 400 60 2x2.5+TTx2.5Cu 1.74 33 0.7 1.41 75x60

END. 1 SAI  P.B. 1400 0.3 2x6Cu 6.09 40 0.01 0.71 
P.C. SAI VEST.ENTRA 500 45 2x2.5+TTx2.5Cu 2.17 33 0.66 1.37 75x60

P.C. SAI  RACK+CTTV 1500 20 2x2.5+TTx2.5Cu 6.52 33 0.89 1.6 75x60
END. P.B. SENYALS 850 0.3 2x6Cu 3.7 36 0 0.71 16

ALAR.CONTRA INCENDI 600 45 2x2.5+TTx2.5Cu 2.61 33 0.79 1.51 75x60
ALAR.CONTRA INTRUSI 250 19 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 33 0.14 0.85 150x60

END. P.B. SENYALS 1800 0.3 2x6Cu 7.83 36 0.01 0.72 16
CONTROL SCADA 1000 45 2x2.5+TTx2.5Cu 4.35 33 1.33 2.04 75x60

CONTROL CLIMA G50 800 15 2x2.5+TTx2.5Cu 3.48 21 0.35 1.07 20
GRUP CONTRA INCENDI 10625 18 4x2.5+TTx2.5Cu 18.04 26.5 1.01 1.72 75x60
VENTILACIÓ SOBREPRE 3375 0.3 4x6Cu 4.87 37 0 0.71 60x40

VENT. SOBREPRES E1 1875 55 4x2.5+TTx2.5Cu 3.18 26.5 0.51 1.22 75x60
VENT. SOBREPRES E2 1875 42 4x2.5+TTx2.5Cu 3.18 26.5 0.39 1.1 75x60

ASC. 1 PRINCIPAL 13190 72 4x10+TTx10Cu 19.04 65 1.17 1.88 100x60
 
Cortocircuito  

Denominación Longitud 
(m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

LLUM 1 PREFER. P.B. 0.3 2x10Cu 6.96 3388.68 0.12  
GRUP VESTIBUL P.B. 0.3 2x1.5Cu 6.81 10 2956.26   10;B
VESTÍBUL ENTRADA 76 2x1.5+TTx1.5Cu 5.94 75.99 7.97  

EMER.VEST.ENTR 76 2x1.5+TTx1.5Cu 5.94 6 75.99 7.97  6;B,C
GRUP VESTI.RAM,ESCA 0.3 2x1.5Cu 6.81 10 2956.26   10;B,C,D
LLUM  VEST,RAMP,ESC 15 2x1.5+TTx1.5Cu 5.94 348.74 0.38  
EMER. VEST,RAMP,ESC 15 2x1.5+TTx1.5Cu 5.94 6 348.74 0.38  6;B,C,D

GRUP ESC.PROT 1 0.3 2x4Cu 6.81 10 3212.36 0.02  10;B,C,D
ESC  PROT. 1 60 2x4+TTx4Cu 6.45 243.53 5.52  

EMER.ESC.PROT.1 55 2x1.5+TTx1.5Cu 6.45 10 104.28 4.23  6;B,C
LLUM PERM.ASCENSORS 75 2x1.5+TTx1.5Cu 6.81 10 77.23 7.71  10;B

END. GEN 1  P.B. 0.3 2x6Cu 6.96 3339.91 0.04  



P.C. VESTI.ENTRADA 45 2x2.5+TTx2.5Cu 6.71 10 206.04 3.01  16;B,C
VIDEOPORT.+MEGAF 60 2x2.5+TTx2.5Cu 6.71 10 156.94 5.19  16;B

END. 1 SAI  P.B. 0.3 2x6Cu 6.96 3339.91 0.04  
P.C. SAI VEST.ENTRA 45 2x2.5+TTx2.5Cu 6.71 10 206.04 3.01  16;B,C

P.C. SAI  RACK+CTTV 20 2x2.5+TTx2.5Cu 6.71 10 430.6 0.69  16;B,C,D
END. P.B. SENYALS 0.3 2x6Cu 6.96 3339.91 0.04  

ALAR.CONTRA INCENDI 45 2x2.5+TTx2.5Cu 6.71 10 206.04 3.01  16;B,C
ALAR.CONTRA INTRUSI 19 2x2.5+TTx2.5Cu 6.71 10 450.23 0.63  16;B,C,D

END. P.B. SENYALS 0.3 2x6Cu 6.96 3339.91 0.04  
CONTROL SCADA 45 2x2.5+TTx2.5Cu 6.71 10 206.04 3.01  16;B,C

CONTROL CLIMA G50 15 2x2.5+TTx2.5Cu 6.71 10 624.23 0.21  16;B,C,D
GRUP CONTRA INCENDI 18 4x2.5+TTx2.5Cu 6.96 10 474.16 0.57  20;B,C,D
VENTILACIÓ SOBREPRE 0.3 4x6Cu 6.96 3320.28 0.07  

VENT. SOBREPRES E1 55 4x2.5+TTx2.5Cu 6.67 10 170.43 4.4  16;B,C
VENT. SOBREPRES E2 42 4x2.5+TTx2.5Cu 6.67 10 219.71 2.65  16;B,C

ASC. 1 PRINCIPAL 72 4x10+TTx10Cu 6.96 10 473.77 9.11  40;B,C
 
Subcuadro ASC. 1 PRINCIPAL  
 

Denominación P.Cálculo 
(W) 

Dist.Cálc. 
(m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

COMAND ASC 690 0.3 2x2.5Cu 3 21 0.01 1.88 16
LLUM CABINA 90 20 2x1.5+TTx1.5Cu 0.39 16.5 0.09 1.97 16
LLUM FORAT 600 20 2x1.5+TTx1.5Cu 2.61 15 0.59 2.47 16

GENERAL ASC 1 12500 0.3 4x6Cu 18.04 40 0.01 1.89 25
MAQUINÀRIA ASC. 1 12500 10 4x6+TTx6Cu 21.23 37 0.27 2.16 25

 
Cortocircuito  

Denominación Longitud 
(m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

COMAND ASC 0.3 2x2.5Cu 0.95 467.99 0.38  
LLUM CABINA 20 2x1.5+TTx1.5Cu 0.94 4.5 181.48 1.4  10;B,C
LLUM FORAT 20 2x1.5+TTx1.5Cu 0.94 4.5 198.64 0.75  10;B,C

GENERAL ASC 1 0.3 4x6Cu 0.95 470.95 3.32  
MAQUINÀRIA ASC. 1 10 4x6+TTx6Cu 0.95 4.5 392.9 4.77  25;B,C

 
Subcuadro SQ P.1.  PREFERENT  
 

Denominación P.Cálculo 
(W) 

Dist.Cálc. 
(m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

LLUM 1 P.PRIMERA 2070.2 0.3 2x2.5Cu 9 21 0.02 1.77 16
GRUP VESTI.RAM,ESCA 568.8 0.3 2x1.5Cu 2.47 15 0.01 1.78 12

LLUM  VEST.GEN 450 69 2x1.5+TTx1.5Cu 1.96 24 1.52 3.3 75x60
EMER. VEST.GEN. 118.8 69 2x1.5+TTx1.5Cu 0.52 24 0.4 2.18 75x60

GRUP ESC.PROT 2 986.4 0.3 2x1.5Cu 4.29 15 0.01 1.78 12
ESC  PROT. 2 777.6 42 2x1.5+TTx1.5Cu 3.38 16.5 1.61 3.39 16

EMER.ESC.PROT.2 208.8 42 2x1.5+TTx1.5Cu 0.91 16.5 0.43 2.21 16
PAS.ESC.IN+DIS+PAS 324 40 2x1.5+TTx1.5Cu 1.41 24 0.63 2.4 75x60

M+B.D+S+B.H+N+B 191 35 2x1.5+TTx1.5Cu 0.83 24 0.33 2.1 75x60
 
Cortocircuito  

Denominación Longitud 
(m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

LLUM 1 P.PRIMERA 0.3 2x2.5Cu 0.92 452.3 0.4  
GRUP VESTI.RAM,ESCA 0.3 2x1.5Cu 0.91 4.5 443.58 0.15  10;B

LLUM  VEST.GEN 69 2x1.5+TTx1.5Cu 0.89 71.96 8.89  
EMER. VEST.GEN. 69 2x1.5+TTx1.5Cu 0.89 4.5 71.96 8.89  6;B,C

GRUP ESC.PROT 2 0.3 2x1.5Cu 0.91 4.5 443.58 0.15  10;B,C
ESC  PROT. 2 42 2x1.5+TTx1.5Cu 0.89 107.05 4.01  

EMER.ESC.PROT.2 42 2x1.5+TTx1.5Cu 0.89 4.5 107.05 4.01  6;B,C
PAS.ESC.IN+DIS+PAS 40 2x1.5+TTx1.5Cu 0.91 4.5 111.6 3.69  10;B,C

M+B.D+S+B.H+N+B 35 2x1.5+TTx1.5Cu 0.91 4.5 123.21 3.03  10;B,C
 
Subcuadro SQ P.2.  PREFERENT  
 

Denominación P.Cálculo Dist.Cálc. Sección  I.Cálculo I.Adm. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 



(W) (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
LLUM 1 P.SEGONA 3253.2 0.3 2x6Cu 14.14 36 0.01 1.01 16

GRUP ESPAI POLIVALE 1438.8 0.3 2x1.5Cu 6.26 16.5 0.02 1.03 75x60
LLUM  ESPAI POLIVAL 1320 36 2x1.5+TTx1.5Cu 5.74 24 2.35 3.38 75x60

EMER. VEST.GEN. 118.8 36 2x1.5+TTx1.5Cu 0.52 24 0.21 1.24 75x60
AULES SUD 1+2 777.6 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.38 24 0.95 1.96 75x60

AULES SUD 3+4+5 1036.8 40 2x1.5+TTx1.5Cu 4.51 24 2.04 3.05 75x60
LLUM 2  P.SEGONA 2248.4 0.3 2x6Cu 9.78 36 0.01 1.01 16

GRUP PASSADISSOS 434 0.3 2x1.5Cu 1.89 15 0.01 1.01 40
PASSADÍS NORD+ SUD 344 38 2x1.5+TTx1.5Cu 1.5 24 0.64 1.65 75x60

EMER.PASSDISSOS N+S 90 38 2x1.5+TTx1.5Cu 0.39 24 0.17 1.18 75x60
AULES NORD 6+7 1036.8 30 2x1.5+TTx1.5Cu 4.51 24 1.53 2.54 100x60

AULA NORD8+AD+DI+IN 777.6 40 2x1.5+TTx1.5Cu 3.38 24 1.53 2.53 75x60
LLUM 3  P.SEGONA 534.6 0.3 2x2.5Cu 2.32 23 0 1 

GRUP SERVEIS+NETEJA 234.6 0.3 2x1.5Cu 1.02 16.5 0 1.01 75x60
SERVEIS+NETEJA 189.6 20 2x1.5+TTx1.5Cu 0.82 24 0.19 1.19 75x60

EMER.SERV+NETEJA 45 20 2x1.5+TTx1.5Cu 0.2 24 0.04 1.05 75x60
DISTRIB PLAN+TERRAS 300 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.3 24 0.37 1.37 75x60

END. 1 . P.2 960 0.3 2x6Cu 4.17 36 0 1 16
P.C. GENERALS 600 45 2x2.5+TTx2.5Cu 2.61 33 0.79 1.79 75x60
P.C. EIX.BANY A 1800 14 2x2.5+TTx2.5Cu 8.24 33 0.75 1.75 75x60

END. 2 . P.2 2250 0.3 2x6Cu 9.78 36 0.01 1.01 16
P.C. EIX.BANY DONES 1800 18 2x2.5+TTx2.5Cu 8.24 33 0.97 1.97 75x60
P.C. EIX.BANY HOMES 2250 18 2x2.5+TTx2.5Cu 10.3 33 1.21 2.22 75x60

CLIMA P.2 1008 0.3 2x16Cu 4.38 66 0 1 25
U.INT.CLIMA+BC CONT 1440 55 2x2.5+TTx2.5Cu 6.59 33 2.35 3.35 75x60

CLIMA P.2 24150 0.3 4x16Cu 34.86 59 0.01 1 32
SQ P.CINQUENA 24150 38 4x6+TTx6Cu 36.69 46 2.09 3.09 150x60
VENTILACIÓ P.2 1221.5 0.3 2x4Cu 5.31 27 0.01 1 16
VENTILACIÓ P.2 1062 0.3 2x2.5Cu 5.77 21 0.01 1.01 16

REC.AIRE A.SUDOEST 525 16 2x1.5+TTx1.5Cu 2.69 16.5 0.41 1.43 12
REC.AIRE A.SUDEST 525 38 2x1.5+TTx1.5Cu 2.69 24 0.98 2 75x60

REC.AIRE A.NORDOEST 525 32 2x1.5+TTx1.5Cu 2.69 24 0.83 1.84 75x60
REC.AIRE A.NORDEST 418.75 50 2x1.5+TTx1.5Cu 2.14 24 1.03 2.04 75x60

 
Cortocircuito  

Denominación Longitud 
(m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

LLUM 1 P.SEGONA 0.3 2x6Cu 4.06 1979.15 0.12  
GRUP ESPAI POLIVALE 0.3 2x1.5Cu 3.97 4.5 1823 0.01  10;B,C
LLUM  ESPAI POLIVAL 36 2x1.5+TTx1.5Cu 3.66 151.04 2.02  

EMER. VEST.GEN. 36 2x1.5+TTx1.5Cu 3.66 4.5 151.04 2.02  6;B,C,D
AULES SUD 1+2 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.97 4.5 211.8 1.03  10;B,C,D

AULES SUD 3+4+5 40 2x1.5+TTx1.5Cu 3.97 4.5 137.88 2.42  10;B,C
LLUM 2  P.SEGONA 0.3 2x6Cu 4.06 1979.15 0.12  

GRUP PASSADISSOS 0.3 2x1.5Cu 3.97 4.5 1823 0.01  10;B,C
PASSADÍS NORD+ SUD 38 2x1.5+TTx1.5Cu 3.66 143.71 2.23  

EMER.PASSDISSOS N+S 38 2x1.5+TTx1.5Cu 3.66 4.5 143.71 2.23  6;B,C,D
AULES NORD 6+7 30 2x1.5+TTx1.5Cu 3.97 4.5 179.69 1.42  10;B,C

AULA NORD8+AD+DI+IN 40 2x1.5+TTx1.5Cu 3.97 4.5 137.88 2.42  10;B,C
LLUM 3  P.SEGONA 0.3 2x2.5Cu 4.06 1921.59 0.02  

GRUP SERVEIS+NETEJA 0.3 2x1.5Cu 3.86 4.5 1774.02 0.01  10;B,C,D
SERVEIS+NETEJA 20 2x1.5+TTx1.5Cu 3.56 254.03 0.71  

EMER.SERV+NETEJA 20 2x1.5+TTx1.5Cu 3.56 4.5 254.03 0.71  6;B,C,D
DISTRIB PLAN+TERRAS 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.86 4.5 211.12 1.03  10;B,C,D

END. 1 . P.2 0.3 2x6Cu 4.06 1979.15 0.12  
P.C. GENERALS 45 2x2.5+TTx2.5Cu 3.97 4.5 197.66 3.27  16;B,C
P.C. EIX.BANY A 14 2x2.5+TTx2.5Cu 3.97 4.5 520.58 0.47  16;B,C,D

END. 2 . P.2 0.3 2x6Cu 4.06 1979.15 0.12  
P.C. EIX.BANY DONES 18 2x2.5+TTx2.5Cu 3.97 4.5 429.96 0.69  16;B,C,D
P.C. EIX.BANY HOMES 18 2x2.5+TTx2.5Cu 3.97 4.5 429.96 0.69  16;B,C,D

CLIMA P.2 0.3 2x16Cu 4.06 2005.97 0.84  
U.INT.CLIMA+BC CONT 55 2x2.5+TTx2.5Cu 4.03 4.5 164.89 4.7  16;B,C

CLIMA P.2 0.3 4x16Cu 4.06 2005.97 0.84  
SQ P.CINQUENA 38 4x6+TTx6Cu 4.03 4.5 476.1 3.25  40;B,C
VENTILACIÓ P.2 0.3 2x4Cu 4.06 1958.2 0.06  



VENTILACIÓ P.2 0.3 2x2.5Cu 3.93 4.5 1863.42 0.02  10;B,C
REC.AIRE A.SUDOEST 16 2x1.5+TTx1.5Cu 3.74 309.17 0.48  

REC.AIRE A.SUDEST 38 2x1.5+TTx1.5Cu 3.74 143.96 2.22  
REC.AIRE A.NORDOEST 32 2x1.5+TTx1.5Cu 3.74 168.52 1.62  

REC.AIRE A.NORDEST 50 2x1.5+TTx1.5Cu 3.74 111.47 3.7  
 
Subcuadro SQ P.CINQUENA  
 

Denominación P.Cálculo 
(W) 

Dist.Cálc. 
(m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

UNIT.EXT. CLIMA P.2 24150 31 4x6+TTx6Cu 38.73 46 1.73 4.82 75x60
 
Cortocircuito  

Denominación Longitud 
(m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

UNIT.EXT. CLIMA P.2 31 4x6+TTx6Cu 0.96 293.41 8.55  
 
Subcuadro SQ P.4.  PREFERENT  
 

Denominación P.Cálculo 
(W) 

Dist.Cálc. 
(m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

CLIMA P.4. 1125 0.3 2x2.5Cu 4.89 21 0.01 1.37 16
COMAND. TERRA RADIA 900 15 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 33 0.4 1.77 75x60

BOMBES TERRA RADIAN 1125 15 2x2.5+TTx2.5Cu 5.75 33 0.5 1.88 75x60
 
Cortocircuito  

Denominación Longitud 
(m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

CLIMA P.4. 0.3 2x2.5Cu 1.26 616.9 0.22  
COMAND. TERRA RADIA 15 2x2.5+TTx2.5Cu 1.24 4.5 318.54 1.26  10;B,C,D

BOMBES TERRA RADIAN 15 2x2.5+TTx2.5Cu 1.24 4.5 318.54 1.26  10;B,C,D
 
 



 
 
CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA 
  
- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm. 
- El electrodo  en  la  puesta a  tierra  del  edificio, se  constituye con los siguientes elementos: 
 
 M. conductor de Cu desnudo  35 mm²  50 m.  
 M. conductor de Acero galvanizado 95 mm²   
 
 Picas verticales de Cobre 14 mm  
 de Acero recubierto Cu     14 mm 6 picas de 2m. 
 de Acero galvanizado  25 mm  
 
Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 8.11  ohmios. 
 
Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en  el apartado del 
cálculo de circuitos. 
 
Así mismo cabe señalar que la linea principal de  tierra  no será inferior a 16 mm² en Cu, y la linea de enlace 
con tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu. 
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JUSTIFICACIÓ COMPLIMET CTE DB-HR "PROTECIÓ FRONT EL 
SOROLL" 

 

A l'apartat de la memòria  corresponent al CTE DB HR del que aquest 
ANNEX forma part s'han definit les exigències d'aïllament acústic entre 
recintes en funció de la zonificació de l'edifici. En base amb aquestes 
exigències s'han concretat els diferents elements constructius que 
configuren l'edifici, i que com a mínim igualen els índexs d’aïllament acústic  
RA exigits d’acord l’opció simplificada de justificació, la qual és aplicable en 
aquest edifici donada la tipologia constructiva de sostres homogenis 
consistent en voltes ceràmiques o sostres unidireccionals. 

També s'ha utilitzat l’eina informàtica de justificació per a l’opció general per 
a comprovar l’aïllament acústic a soroll aeri exterior D2m,nT,A,tr per als 
recintes amb un grau d’exigència superior (biblioteca, despatxos i aules ). 
En aquest cas s'ha utilitzat l'eina informàtica de càlcul del DB-HR associada 
al CTE. Com a criteri conservador, i tenint present les limitacions de l'eina, 
les dades introduïdes per als diferents materials sempre fan referència a 
l'element amb menors prestacions. 

A continuació s’adjunten les fitxes justificatives d’atenuació i absorció 
acústica d’acord:les opcions establertes pel CTEDB HR 

 Mitjançant l’opció simplificada.  

La fitxes justificatives, per als principals elements constructius que 
composen l’edifici, entre l’aïllament acústic RA dels mateixos i  
l’aïllament acústic RA exigit al DB-HR necessari per a donar 
compliment a les exigències d’aïllaments acústics aeri DnT,A i 
d’impacte L’nT,w entre recintes, i aeri D2m,nT,Atr entre recinte i exterior. 

 Mitjançant l’opció general.  

S’aporten les fitxes justificatives del compliment de 
l’acondicionament acústic dels recintes tipus més desfavorables. Les 
limitacions tècniques i arquitectòniques implícites a l’actuació en una 
rehabilitació no ha permès assolir als espais comuns de l’edifici els 
valors establerts a la normativa. No obstant, s’ha millorat 
significativament aquesta aspecte respecte l’edifici en la situació 
inicial.    

En l’opció general s’han comprovat, en funció del grau de protecció i 
de la geometria, els recintes més desfavorables. La resta de 
recintes, bé per tenir una geometria més favorable per a l’absorció 
acústica (relació volum respecte superfície absorbent) haurien de 
millorar les dades justificades i per tant també complirien.   
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La zonificació de l’edifici és la següent: 
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Annex 2.13.-  Fitxes justificatives compliment db HR 

1.- Fitxes justificatives de l'opció simplificada d'aïllament acústic 
Les taules següents recullen les fitxes justificatives del compliment dels valors límit d'aïlla-
ment acústic mitjançant l'opció simplificada. 
 
Envans. (apartat 3.1.2.3.3) 

Tipus Característiques 
de projecte exigides 

Tipus 3. Entramat autoportant 2N19+70+e+70+2N19 m (kg/m2)= 63 
 

≥ 25 
 

RA (dBA)= 54 
 

≥ 43 
 

 
Envans. (apartat 3.1.2.3.3) 

Tipus Característiques 
de projecte exigides 

Tipus 1. Ceràmica amb recolzament directe m (kg/m2)= 228 
 

≥ 70 
 

RA (dBA)= 48 
 

≥ 35 
 

 



 

 

 
Elements de separació verticals entre recintes (apartat 3.1.2.3.4)

Deu comprovar-se que se satisfà l'opció simplificada per als elements de separació verticals situats entre: 
a) un recinte d'una unitat d'ús  i qualsevol altre de l'edifici; 
b) un recinte protegit o habitable i un recinte d'instal·lacions o un recinte d'activitat. 

 
Ha d'omplir-se una fitxa com aquesta per a cada element de separació vertical diferent, projectats entre a) i b) 

 
Solució d'elements de separació verticals entre:  
 RECINTES HABITABLE-PROTEGIT, PROTEGIT-PROTEGIT I RECINTE D’ACTIVITAT O ASCENSOR- PROTEGIT 
 

Elements constructius Tipus Característiques 
de projecte exigides  

Element de separació vertical Element base 

Sol·lució tipus 3: 
Entramat autoportant  
(no requereix terra flotant ni sostre 
suspès per a una massa dels ele-
ments de separació horitzontal 
superior a 400 kg/m2) 

m (kg/m2)= 

 

69 ≥ 

 
 

60 

 
 

El sostre de voltes a la catalana té 
una massa de 639 kg/m2 

RA (dBA)= 71 
 

≥ 
 

68 

Extradosat pels 
dos costats  RA (dBA)=  

 

≥  
 

Element de separació vertical amb 
portes i/o finestres 

Porta o finestra portes que separen recintes 
HABITABLE-PROTEGIT 

RA (dBA)= 30 
 

≥ 20
30 

Tancament 
 RA (dBA)= 71 

 

≥ 50 
 

Condicions de les façanes a les quals emprenen els elements de separació verticals 
Façana Tipus Característiques 
  de projecte exigides  
 Façana no ventilada de dues fulles. Fulla exterior pesa-

da existent. Fulla interior (prevista al projecte): Entramat 
autoportant.  

m (kg/m2)= 
 

 
340 ≥ 

 
135 

  RA (dBA)= 59 
 

≥ 42 
 

 
 
Elements de separació verticals entre recintes (apartat 3.1.2.3.4)

Deu comprovar-se que se satisfà l'opció simplificada per als elements de separació verticals situats entre: 
a) un recinte d'una unitat d'ús  i qualsevol altre de l'edifici; 
b) un recinte protegit o habitable i un recinte d'instal·lacions o un recinte d'activitat. 

 
Ha d'omplir-se una fitxa com aquesta per a cada element de separació vertical diferent, projectats entre a) i b) 

 
Solució d'elements de separació verticals entre:  
RECINTES HABITABLE-PROTEGIT, PROTEGIT-PROTEGIT I RECINTE D’ACTIVITAT O ASCENSOR- PROTEGIT 
Aquesta solució s’aplica de forma genèrica en la totalitat de les aules existents amb l’objecte de millorar l’aïllament acústic 
a soroll aeri. 

Elements constructius Tipus Característiques 
de projecte exigides  

Element de separació vertical Element base 
Solució tipus 1. Tancament ceràmic 
de 14 cm de gruix  

m (kg/m2)= 
228 

≥ 
 
 

200 
   RA (dBA)= 48 

 

≥ 46 
 

Extradosat pels 
dos costats 

Solució tipus 3. Entramat autopor-
tant aplicable en sostres amb una 
massa per unitat de superficie 
superior a 300 kg/m2 

RA (dBA)= 18 
 

≥ 10 
 

Element de separació vertical amb 
portes i/o finestres 

Porta o finestra 
 

RA (dBA)= 30 
 

≥ 
20
30 

Tancament 
 RA (dBA)= 64 

 

≥ 50 
 

Condicions de les façanes a les quals emprenen els elements de separació verticals 
Façana Tipus Característiques 
  de projecte exigides  
  m (kg/m2)= 340 

 

≥ 130 
 

 Façana no ventilada de dues fulles. Fulla exterior pesa-
da existent. Fulla interior (prevista al projecte): Entramat 
autoportant  

RA (dBA)= 59 
 

≥ - 

 
 
 



 

 

 
 
Elements de separació horitzontals entre recintes (apartat 3.1.2.3.5)  

Deu comprovar-se que se satisfà l'opció simplificada per als elements de separació horitzontals situats entre: 
a) un recinte d'una unitat d'ús  i qualsevol altre de l'edifici; 
b) un recinte protegit o habitable i un recinte d'instal·lacions o un recinte d'activitat. 

 
Ha d'omplir-se una fitxa com aquesta per a cada element de separació horitzontal diferent, projectats entre a) i  b) 

 
Solució d'elements de separació horitzontals entre:  
RECINTES HABITABLES-PROTEGITS planta 4ª i planta 3ª,  

Elements constructius Tipus Característiques 
de projecte exigides  

Element de separació horitzontal Forjat Voltes ceràmiques m (kg/m2)= 500 
 

≥ 450 
 

   RA (dBA)= 55 
 

≥ 58 
 

Terra flotant Paviment PVC planta quarta RA (dBA)= 0 
 

≥ 0 
 

  Lw (db)= 17 
 

≥ 12 
 

Sostre  
suspès 

---- RA (dBA)= 0 
 

≥ 0 
 

 
 
Elements de separació horitzontals entre recintes (apartat 3.1.2.3.5)  

Deu comprovar-se que se satisfà l'opció simplificada per als elements de separació horitzontals situats entre: 
c) un recinte d'una unitat d'ús  i qualsevol altre de l'edifici; 
d) un recinte protegit o habitable i un recinte d'instal·lacions o un recinte d'activitat. 

 
Ha d'omplir-se una fitxa com aquesta per a cada element de separació horitzontal diferent, projectats entre a) i  b) 

 
Solució d'elements de separació horitzontals entre:  
RECINTES HABITABLE-PROTEGIT, PROTEGIT-PROTEGIT I RECINTE D’ACTIVITAT O ASCENSOR- PROTEGIT plantes 1ª, 2ª 
i 3ª. 

Elements constructius Tipus Característiques 
de projecte exigides  

Element de separació horitzontal Forjat Voltes ceràmiques m (kg/m2)= 500 
 

≥ 450 
 

   RA (dBA)= 55 
 

≥ 58 
 

Terra flotant 

No s’executen paviments flotants. 
Es mantenen els paviments exis-
tents en l’edifici a les plantes prime-
ra, segona i tercera. 

RA (dBA)= 0 
 

≥ 
 
 

0 

  Lw (db)= 0 
 

≥ 12 
 

Sostre  
suspès 

---- 
RA (dBA)= 0 

 

≥ 0 
 

 
Elements de separació horitzontals entre recintes (apartat 3.1.2.3.5)  

Deu comprovar-se que se satisfà l'opció simplificada per als elements de separació horitzontals situats entre: 
a) un recinte d'una unitat d'ús  i qualsevol altre de l'edifici; 
b) un recinte protegit o habitable i un recinte d'instal·lacions o un recinte d'activitat. 

 
Ha d'omplir-se una fitxa com aquesta per a cada element de separació horitzontal diferent, projectats entre a) i  b) 

 
Solució d'elements de separació horitzontals entre:  
RECINTES HABITABLE-PROTEGIT, PROTEGIT-PROTEGIT I RECINTE D’ACTIVITAT O ASCENSOR- PROTEGIT 
Aquesta solució s’adopta als recintes situats en totes les plantes per a les quatre cantonades. 

Elements constructius Tipus Característiques 
de projecte exigides  

Element de separació horitzontal Forjat Sostre unidireccional m (kg/m2)= 375 
 

≥ 300 
 

   RA (dBA)= 52 
 

≥ 52 
 

Terra flotant 

No s’executen paviments flotants. 
Es mantenen els paviments exis-
tents en l’edifici a les plantes prime-
ra, segona i tercera.  

RA (dBA)= 0 
 

≥ 
 
 

9 

  Lw (db)= 0 
 

≥ 18 
 

Sostre  
suspès 

Cel ras de plaques de guix continu 
tipus T-60/1x15LM RA (dBA)= 12 

 

≥ 4 
 

 
 
 
 



 

 

 
Elements de separació horitzontals entre recintes (apartat 3.1.2.3.5)  

Deu comprovar-se que se satisfà l'opció simplificada per als elements de separació horitzontals situats entre: 
a) un recinte d'una unitat d'ús  i qualsevol altre de l'edifici; 
b) un recinte protegit o habitable i un recinte d'instal·lacions o un recinte d'activitat. 

 
Ha d'omplir-se una fitxa com aquesta per a cada element de separació horitzontal diferent, projectats entre a) i  b) 

 
Solució d'elements de separació horitzontals entre:  
RECINTES HABITABLE-PROTEGIT,   
Aquesta solució s’aplica al sostre de la sala d’actes. 
 

Elements constructius Tipus Característiques 
de projecte exigides  

Element de separació horitzontal Forjat Sostre col·laborant m (kg/m2)= 250 
 

≥ 250 
 

   RA (dBA)= 50 
 

≥ 49 
 

Terra flotant

Paviment ceràmic 
sobre làmina per a terra flotant tipus 
Fonas 2.8 d’Isover RA (dBA)= 24 

 

≥  
 
 

21 

  Lw (db)= 0 
 

≥ 18 
 

Sostre  
suspès 

Cel ras de plaques de guix continu 
tipus T-60/1x15LM RA (dBA)= 12 

 

≥ 4 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Mitgeres. (apartat 3.1.2.4) 

Tipus Característiques 
de projecte exigides 

 RA (dBA)= 59 
 

≥ 45 
 

 
 
 
 
 
Façanes, cobertes i sòls en contacte amb l'aire exterior (apartat 3.1.2.5) 
 
Solució de façana, coberta o terra en contacte amb l'aire exterior: L’edifici té diferents elements de façana (massissa de totxo 
amb acabat exterior variable (aplacat pedra, totxo vist, arrebossat) i de coberta (coberta inclinada amb (encadellat ceràmic, aïllament 
tèrmic i teula) o panell sandvitx en l’àmbit de la claraboia). Als efectes d’aplicar l’opció siimplificada s’ha computat la coberta sandvitx 
com a buit d’obra en conjunt amb la fusteria de la claraboia. Així mateix, s’ha considerat com a part cega el tancament més desfavo-
rable, que el de la coberta inclinada amb un valor RA ,tr de 39 db  
Elements 
constructius Tipus Àrea (1) 

(m2) % Buits Característiques 
de projecte exigides 

Part cega 
Opció més desfavorable. 
Coberta planta quarta 2015 

 

=Sc 14,86 
RA,tr(dBA) = 39 

 

≥ 35 
 

Buits Fusteria exterior tipus 324 =Sh RA,tr(dBA) = 31 
 

≥ 30 
(1) Àrea de la part cega o del forat vista des de l'interior del recinte considerat. 
 



 

 

  

2.- Fitxes justificatives del mètode general del temps de reverberació i de l'absor-
ció acústica 
Les taules següents recullen la fitxa justificativa del compliment dels valors límit de temps 
de reverberació i d'absorció acústica mitjançant el mètode de càlcul per als diferents espais 
tipus. 



 

Qualsevol 
recinte no 

Element base
m (kg/m²)= 126.0

a la unitat d'ús(1)

Envà d'una 
fulla, amb 
revestiment

RA (dBA)= 42.4
(si els recintes 
no comparteixen

Extradossat

portes ni 
finestres)  
Qualsevol 
recinte no 

a la unitat d'ús(1)

(si els recintes 
comparteixen
portes o 
finestres)

Element base m (kg/m²)= 313.0
Envà d'una 
fulla, amb 
revestiment

RA (dBA)= 50.9

Extradossat

 
Element base   
   

Extradossat

 
Qualsevol 
recinte no 

Element base
  

a la unitat d'ús(1)    
(si els recintes 
no comparteixen

Extradossat

portes ni 
finestres)

 

Qualsevol 
recinte no 

d'ús(1)(2)

(si els recintes 
comparteixen
portes o 
finestres)

De instal·lacions Element base m (kg/m²)= 126.0

 
Envà d'una 
fulla, amb 
revestiment

RA (dBA)= 42.4

 Extradossat

  
De instal·lacions

(si els recintes
comparteixen 
portes

o finestres)

D'activitat Element base   

    

 Extradossat

  

D'activitat (si
els recintes 
comparteixen
portes o 
finestres)

 

 

 50 dBARA (dBA)= 0

Elements de separació verticals entre:

Recinte 
emissor

Recinte 
receptor Tipus Característiques

Aïllament acústic

en projecte exigit

Porta de pas interior, de fusta (DOBLE)

Tancament

RA = 51 dBA

Protegit DnT,A = 43 dBA

 50 dBA
Envà d'una fulla, amb revestiment

De instal·lacions

 DnT,A = 51 dBA  55 dBARA (dBA)=

 

Porta o finestra

RA = 1 dBA  30 dBA

0
D'activitat

 No procedeix  

Habitable No procedeix  

 

Porta o finestra

No procedeix 

Tancament

No procedeix
 

42 dBA 

 

Porta o finestra

No procedeix 

Tancament

No procedeix 

45 dBARA (dBA)= 0 DnT,A =

 

(1)  Sempre que no sigui recinte d'instal·lacions o recinte d'activitat
(2)  Només en edificis d'ús residencial o sanitari

 No procedeix  

 

Porta o finestra

No procedeix
 

Tancament

No procedeix



Tipus de recinte 307,14

S Absorció

Àrea, acústica

(m²) (m²)

500 1000 2000 m m · S
j

unidireccional 
amb aillament 
inferior i placa 
de cartró guix

Enrajolat de 
rajoles 
ceràmiques de 
gres esmaltat 82,57 0.01 0.02 0.02 0,02 1,65

Forjat 
unidireccional 
amb aillament 
inferior i placa 
de cartró guix

registrable de 
placas de fibra 
de 60x60 model 
"TONGA" 
d'Isover 79,49 0,8 0,7 0,6 0,9 71,54

amb 
revestiment

Fàbrica de maó 
ceràmic calat 71,11 0.01 0.01 0.01 0,01 0,71

Envà d'una fulla, 
amb 
revestiment

j
rajoles 
ceràmiques, 
col·locades amb 
morter de 30,47 0.01 0.02 0.02 0,02 0,61

Envà PYL 
78/600(48) LM 
(vidres??)

Placa de guix 
laminat 
Standard (A) 26,9 0.05 0.09 0.07 0,07 1,88

Porta interior
Porta de pas 
interior, de fusta 3,35 0.06 0.08 0.10 0,08 0,27

Porta interior

Porta de pas 
interior, de fusta 
(DOBLE) 3,78 0.06 0.08 0.10 0,08 0,30

 500 1000 2000 AO,m

 
 

P1-13 SALA POLIVALENT (Sala d'actes), Planta 1 Volum, V (m3):

Element Acabat

m

Coeficient d'absorció

acústica mitjà

Objectes(1)

Tipus

Àrea d'absorció acústica

AO,m · N

equivalent mitja,

AO,m (m²)

 
  

Coeficient d'atenuació de l'aire 4 · ·mm V
1( )mm m 

500 1000 2000

0.003 0.005 0.01 0,006 7,37

   
   

   
0,58  0.70

T, (s)

0,58Temps de reverberació resultant

Absorció aire(2)

Si, V > 250 m3

A, (m²)

84,34Absorció acústica del recinte resultant

T (s)= exigit
(1)  Només per sales de conferències de volum fins 350 m 3

(2)  Només per a volums superiors a 250 m 3

Absorció acústica resultant de la zona comú Absorció acústica exigida

A (m²)= = 0.2 · V

Temps de reverberació resultant Temps de reverberació

4 · ·mm V
1( )mm m 

mm

, , ,
1 1

· 4 · ·
n N

m i i O m j m
i j

A S A m V
 

   

0,16 V
T

A




Tipus de recinte 178,5

S Absorció

Àrea, acústica

(m²) (m²)

500 1000 2000 m m · S
j

unidireccional 
amb aillament 
inferior i placa 
de cartró guix

Enrajolat de rajoles 
ceràmiques de gres 
esmaltat 53,46 0,01 0,02 0,02 0,02 1,07

Forjat 
unidireccional 
amb aillament 
inferior i placa 
de cartró guix

Falso techo registrable 
de placas de fibra de 
60x60 model "TONGA" 
d'Isover 53,46 0,8 0,7 0,6 0,9 48,11ç

amb morter 
monocapa, de 
fulla de fàbrica, 
amb extradossat 
autoportant Placa de guix laminat 13,49 0.05 0.09 0.07 0,07 0,94
Mitjanera de 
fulla de fàbrica, 
amb extradossat 
autoportant

Enrajolat amb rajoles 
ceràmiques, col·locades 
amb morter de ciment 30,5 0.01 0.02 0.02 0,02 0,61

Envà d una fulla, 
amb 

Fàbrica de maó ceràmic 
calat 35,01 0.01 0.01 0.01 0,01 0,35

Envà d una fulla, 
amb extradossat 
en una cara Placa de guix laminat 12,63 0.05 0.09 0.07 0,07 0,88

Finestra

envidriament low.s baixa 
emissió tèrmica + 
seguretat (laminar) 
"control glass acústico y 
solar", low.s laminar 
4+4/24/4+4 laminar 6,08 0.18 0.12 0.05 0,12 0,73

Porta interior
Porta de pas interior 
(Aules) 3,78 0.06 0.08 0.10 0,08 0,30

P2-1 AULA (Aula polivalent), Planta 2 Volum, V (m3):

Element Acabat

m

Coeficient d'absorció

acústica mitjà

Àrea d'absorció acústica

equivalent mitja,

 500 1000 2000 AO,m

 
 

500 1000 2000

0.003 0.005 0.01 0,006

   
   

   
0,54  0.70

Objectes(1)

Tipus AO,m · N

equivalent mitja,

AO,m (m²)

T, (s)

0,54Temps de reverberació resultant

 
  

Absorció aire(2)

Coeficient d'atenuació de l'aire

No, V < 250 m3

A, (m²)

53,00Absorció acústica del recinte resultant

T (s)= exigit
(1)  Només per sales de conferències de volum fins 350 m 3

(2)  Només per a volums superiors a 250 m 3

Absorció acústica resultant de la zona comú Absorció acústica exigida

A (m²)= = 0.2 · V

Temps de reverberació resultant Temps de reverberació

4 · ·mm V
1( )mm m 

mm

, , ,
1 1

· 4 · ·
n N

m i i O m j m
i j

A S A m V
 

   

0,16 V
T

A




Tipus de recinte 143,72

S Absorció

Àrea, acústica

(m²) (m²)

500 1000 2000 m m · S
j

unidireccional 
amb aillament 
inferior i placa 
de cartró guix

Enrajolat de rajoles 
ceràmiques de gres 
esmaltat 41,68 0.01 0.02 0.02 0,02 0,8336

Forjat volta 
ceràmica a la 
catalana volta ceràmica 13,48 0.02 0.02 0.02 0,02 0,2696

Forjat volta 
ceràmica a la 
catalana

Arrebossat projectat 
amb morter acústic 28,2 0,68 0,79 0,8 0,65 18,33

Façana i 
divissòries 
interiors

revestiment de vinil 
tipus VESCOM fins a 
1,40 m d'alçada 30,36 0,15 4,554

Façana i 
divissòries 
interiors

Enguixat i pintat

45,606 0.05 0.09 0.07 0,07 3,19242

Extradossat 
oposat a la paret 
del projector per 
sobre de 1,4 m 
d'alaçda

Extradossat amb 
plaques de guix 
perforat tipus 
C12/25BC i lana 
mineral de 60 mm 
de gruix i coeficient 
d'absorció 0 65

7,824 0,65 0,85 0,65 0,65 5,0856

Finestra
Finestra de doble 
envidriament low.s 
baixa emissió 
tèrmica + seguretat 
(laminar) "control 
glass acústico y 
solar", low.s laminar 
4+4/24/4+4 laminar 6,08 0.18 0.12 0.05 0,12 0,7296

Porta interior
Porta de pas interior 
(Aules) 7,56 0.06 0.08 0.10 0,08 0,6048

P2-2 AULA (Aula Polivalent 2), Planta 2 Volum, V (m3):

Element Acabat

m

Coeficient d'absorció

acústica mitjà

Àrea d'absorció acústica

 500 1000 2000 AO,m

 
 

500 1000 2000

0.003 0.005 0.01 0,006 ---

   
   

   
0,68  0.70

Objectes(1)

Tipus

Àrea d absorció acústica

AO,m · N

equivalent mitja,

AO,m (m²)

T, (s)

0,68Temps de reverberació resultant

 
  

Absorció aire(2)

Coeficient d'atenuació de l'aire

No, V < 250 m3

A, (m²)

33,60Absorció acústica del recinte resultant

T (s)= exigit
(1)  Només per sales de conferències de volum fins 350 m 3

(2)  Només per a volums superiors a 250 m 3

Absorció acústica resultant de la zona comú Absorció acústica exigida

A (m²)= = 0.2 · V

Temps de reverberació resultant Temps de reverberació

4 · ·mm V
1( )mm m 

mm

, , ,
1 1

· 4 · ·
n N

m i i O m j m
i j

A S A m V
 

   

0,16 V
T

A




Tipus de recinte 125,39

S Absorció

Àrea, acústica

(m²) (m²)

500 1000 2000 m m · S
j

unidireccional 
amb aillament 
inferior i placa 
de cartró guix

Enrajolat de 
rajoles 
ceràmiques de 
gres esmaltat 35,99 0.01 0.02 0.02 0,02 0,72

Forjat volta 
ceràmica a la 
catalana volta ceràmica 13,25 0.02 0.02 0.02 0,02 0,27

Forjat volta 
ceràmica a la 
catalana

Arrebossat 
projectat amb 
morter acústic 22,74 0,68 0,79 0,8 0,65 14,78

Façana i 
divissòries 
interiors

revestiment de 
vinil tipus 
VESCOM fins a 
1,40 m d'alçada 28,48 0,15 4,272

Façana i 
divissòries 
interiors

Enguixat i pintat

33,8218 0.05 0.09 0.07 0,07 2,367526

Extradossat 
oposat a la paret 
del projector per 
sobre de 1,4 m 
d'alaçda

Extradossat amb 
plaques de guix 
perforat tipus 
C12/25BC i lana 
mineral de 60 
mm de gruix i 
coeficient 
d'absorció 0,65 7,824 0,65 0,85 0,65 0,65 5,0856
doble 
envidriament 
low.s baixa 
emissió tèrmica 
+ seguretat 
(laminar) 
"control glass 
acústico y 
solar", low.s 

P2-3 SALA PROFESSORS, Planta 2 Volum, V (m3):

Element Acabat

m

Coeficient d'absorció

acústica mitjà

Finestra
solar , low.s 
laminar 6,08 0.18 0.12 0.05 0,12 0,73

Porta interior
Porta de pas 
interior (Aules) 7,56 0.06 0.08 0.10 0,08 0,60

 500 1000 2000 AO,m

 
 

500 1000 2000

0.003 0.005 0.01 0.006 ---

   
   

   
0,70  0.70

Objectes(1)

Tipus

Àrea d'absorció acústica

AO,m · N

equivalent mitja,

AO,m (m²)

T, (s)

0,70Temps de reverberació resultant

 
  

Absorció aire(2)

Coeficient d'atenuació de l'aire

No, V < 250 m3

A, (m²)

28,83Absorció acústica del recinte resultant

T (s)= exigit
(1)  Només per sales de conferències de volum fins 350 m 3

(2)  Només per a volums superiors a 250 m 3

Absorció acústica resultant de la zona comú Absorció acústica exigida

A (m²)= = 0.2 · V

Temps de reverberació resultant Temps de reverberació

4 · ·mm V
1( )mm m 

mm

, , ,
1 1

· 4 · ·
n N

m i i O m j m
i j

A S A m V
 

   

0,16 V
T

A




Tipus de recinte 127,87

S Absorció

Àrea, acústica

(m²) (m²)

500 1000 2000 m m · S
j

unidireccional 
amb aillament 
inferior i placa 
de cartró guix

Enrajolat de 
rajoles 
ceràmiques de 
gres esmaltat 35,52 0.01 0.02 0.02 0,02 0,71

Forjat volta 
ceràmica a la 
catalana volta ceràmica 18,05 0.04 0.05 0.05 0,05 0,90
Forjat volta 
ceràmica a la 
catalana

Arrebossat 
projectat amb 
morter acústic 17,47 0,68 0,79 0,8 0,65 11,36

amb morter 
monocapa, de 
fulla de fàbrica, 
amb extradossat 
autoportant

Placa de guix 
laminat 20,31 0.05 0.09 0.07 0,07 1,42

Envà d una fulla, 
amb 

Fàbrica de maó 
ceràmic calat 68,21 0.01 0.01 0.01 0,01 0,68

Finestra

Finestra de 
doble 
envidriament 
low.s baixa 
emissió tèrmica 
+ seguretat 
(laminar) 
"control glass 
acústico y 
solar", low.s 4,79 0.18 0.12 0.05 0,12 0,57

Porta interior
Porta de pas 
interior (Aules) 26,46 0.06 0.08 0.10 0,08 2,12

Porta interior

Porta de pas 
interior, de fusta 
(DOBLE) 3,78 0.06 0.08 0.10 0,08 0,30

P2-8 CORREDOR (Zona de circulació), Planta 2 Volum, V (m3):

Element Acabat

m

Coeficient d'absorció

acústica mitjà

Àrea d'absorció acústica

equivalent mitja,

 500 1000 2000 AO,m

 
 

500 1000 2000

0.003 0.005 0.01 0.006 ---

   
18,07  25,574

   
   

Objectes(1)

Tipus AO,m · N

equ a e t tja,

AO,m (m²)

T, (s)

1,13Temps de reverberació resultant

 
  

Absorció aire(2)

Coeficient d'atenuació de l'aire

No, V < 250 m3

A, (m²)

18,07Absorció acústica del recinte resultant

T (s)= exigit
(1)  Només per sales de conferències de volum fins 350 m 3

(2)  Només per a volums superiors a 250 m 3

Absorció acústica resultant de la zona comú Absorció acústica exigida

A (m²)= = 0.2 · V

Temps de reverberació resultant Temps de reverberació

4 · ·mm V
1( )mm m 

mm

, , ,
1 1

· 4 · ·
n N

m i i O m j m
i j

A S A m V
 

   

0,16 V
T

A




Tipus de recinte 168,876

S Absorció

Àrea, acústica

(m²) (m²)

500 1000 2000 m m · S
Forjat 
unidireccional 
amb aillament 
inferior i placa 
de cartró guix

Enrajolat de 
rajoles 
ceràmiques de 
gres esmaltat 46,91 0.01 0.02 0.02 0,02 0,94

Forjat volta 
ceràmica a la 
catalana volta ceràmica 19,8 0.04 0.05 0.05 0,05 0,99
Forjat volta 
ceràmica a la 
catalana

Arrebossat 
projectat amb 
morter acústic 27,11 0,68 0,79 0,8 0,65 17,62

Façana i 
divissòries 
interiors

revestiment de 
vinil tipus 
VESCOM fins a 
2,00 m d'alçada

22,96 0,15 3,444

Façana i 
divissòries 
interiors

Enguixat i pintat

37,44 0.05 0.09 0.07 0,07 2,6208

Finestra

Finestra de 
doble 
envidriament 
low.s baixa 
emissió tèrmica 
+ seguretat 
(laminar) 
"control glass 
acústico y 
solar", low.s 33,64 0.18 0.12 0.05 0,12 4,04

Porta interior
Porta de pas 
interior (Aules) 10 0.06 0.08 0.10 0,08 0,80

Obj t (1)

Àrea d'absorció acústica

equivalent mitja,

A  ( ²)

P2-15 CORREDOR (Zona de circulació), Planta 2 Volum, V (m3):

Element Acabat

m

Coeficient d'absorció

acústica mitjà

 500 1000 2000 AO,m

 
 

500 1000 2000

0.003 0.005 0.01 0.006 ---

   
30,45  33,7752

   
   T (s)= exigit

(1)  Només per sales de conferències de volum fins 350 m 3

(2)  Només per a volums superiors a 250 m 3

Absorció acústica resultant de la zona comú Absorció acústica exigida

A (m²)= = 0.2 · V

Temps de reverberació resultant Temps de reverberació

T, (s)

0,89Temps de reverberació resultant

 
  

Absorció aire(2)

Coeficient d'atenuació de l'aire

No, V < 250 m3

A, (m²)

30,45Absorció acústica del recinte resultant

Objectes(1)

Tipus AO,m · N

AO,m (m²)

4 · ·mm V
1( )mm m 

mm

, , ,
1 1

· 4 · ·
n N

m i i O m j m
i j

A S A m V
 

   

0,16 V
T

A




Tipus de recinte 152,85

S Absorció

Àrea, acústica

(m²) (m²)

500 1000 2000 m m · S
j

unidireccional 
amb aillament 
inferior i placa 
de cartró guix

Enrajolat de 
rajoles 
ceràmiques de 
gres esmaltat 50,95 0.01 0.02 0.02 0,02 1,02

Forjat 
unidireccional 
amb aillament 
inferior i placa 
de cartró guix

registrable de 
placas de fibra 
de 60x60 model 
"TONGA" 
d'Isover 50,95 0,8 0,7 0,6 0,9 45,86ç

amb morter 
monocapa, de 
fulla de fàbrica, 
amb extradossat 
autoportant

Placa de guix 
laminat 10,99 0.05 0.09 0.07 0,07 0,77

Mitjanera de 
fulla de fàbrica, 
amb extradossat 
autoportant

j
rajoles 
ceràmiques, 
col·locades amb 
morter de 23,6 0.01 0.02 0.02 0,02 0,47

Envà d una fulla, 
amb 

Fàbrica de maó 
ceràmic calat 26,24 0.01 0.01 0.01 0,01 0,26

Envà d una fulla, 
amb extradossat 
en una cara

Placa de guix 
laminat 9,64 0.05 0.09 0.07 0,07 0,67

Finestra

Finestra de 
doble 
envidriament 
low.s baixa 
emissió tèrmica 
+ seguretat 
(laminar) 
"control glass 
acústico y 
solar", low.s 4,16 0.18 0.12 0.05 0,12 0,50
Porta de pas 

P3-1 AULA (Aula polivalent 1), Planta 3 Volum, V (m3):

Element Acabat

m

Coeficient d'absorció

acústica mitjà

Porta interior
Porta de pas 
interior (Aules) 3,78 0.06 0.08 0.10 0,08 0,30

 500 1000 2000 AO,m

 
 

500 1000 2000

0.003 0.005 0.01 0.006 ---

   
   

   
0,49  0.70

Objectes(1)

Tipus

Àrea d'absorció acústica

AO,m · N

equivalent mitja,

AO,m (m²)

T, (s)

0,49Temps de reverberació resultant

 
  

Absorció aire(2)

Coeficient d'atenuació de l'aire

No, V < 250 m3

A, (m²)

49,85Absorció acústica del recinte resultant

T (s)= exigit
(1)  Només per sales de conferències de volum fins 350 m 3

(2)  Només per a volums superiors a 250 m 3

Absorció acústica resultant de la zona comú Absorció acústica exigida

A (m²)= = 0.2 · V

Temps de reverberació resultant Temps de reverberació

4 · ·mm V
1( )mm m 

mm

, , ,
1 1

· 4 · ·
n N

m i i O m j m
i j

A S A m V
 

   

0,16 V
T

A




Tipus de recinte 121,95

S Absorció

Àrea, acústica

(m²) (m²)

500 1000 2000 m m · S
Forjat 
unidireccional 
amb aillament 
inferior i placa 
de cartró guix

Enrajolat de 
rajoles 
ceràmiques de 
gres esmaltat 41,96 0.01 0.02 0.02 0,02 0,84

Forjat volta 
ceràmica a la 
catalana volta ceràmica 13,77 0.02 0.02 0.02 0,02 0,28

Forjat volta 
ceràmica a la 
catalana

Arrebossat 
projectat amb 
morter acústic 28,19 0,68 0,79 0,8 0,65 18,32

Façana i 
divissòries 
interiors

revestiment de 
vinil tipus 
VESCOM fins a 
1,40 m d'alçada

36,32 0,15 5,45

Façana i 
divissòries 
interiors

Enguixat i pintat

20,544 0.05 0.09 0.07 0,07 1,44

Extradossat 
oposat a la paret 
del projector per 
sobre de 1,4 m 
d'alaçda

Extradossat amb 
plaques de guix 
perforat tipus 
C12/25BC i lana 
mineral de 60 
mm de gruix i 
coeficient 8,016 0,65 0,85 0,65 0,65 5,21
Finestra de 
doble 
envidriament 
low.s baixa 
emissió tèrmica 
+ seguretat 
(laminar) 
"control glass 

P3-19 AULA (Aula polivalent 3.19), Planta 3 Volum, V (m3):

Element Acabat

m

Coeficient d'absorció

acústica mitjà

Finestra

control glass 
acústico y 
solar", low.s 4,16 0.18 0.12 0.05 0,12 0,50

Porta interior
Porta de pas 
interior (Aules) 3,59 0.06 0.08 0.10 0,08 0,29

 500 1000 2000 AO,m

 
 

500 1000 2000

0.003 0.005 0.01 0.006 ---

   
   

   
0,60  0.70

Objectes(1)

Tipus

Àrea d'absorció acústica

AO,m · N

equivalent mitja,

AO,m (m²)

T, (s)

0,60Temps de reverberació resultant

 
  

Absorció aire(2)

Coeficient d'atenuació de l'aire

No, V < 250 m3

A, (m²)

32,32Absorció acústica del recinte resultant

T (s)= exigit
(1)  Només per sales de conferències de volum fins 350 m 3

(2)  Només per a volums superiors a 250 m 3

Absorció acústica resultant de la zona comú Absorció acústica exigida

A (m²)= = 0.2 · V

Temps de reverberació resultant Temps de reverberació

4 · ·mm V
1( )mm m 

mm

, , ,
1 1

· 4 · ·
n N

m i i O m j m
i j

A S A m V
 

   

0,16 V
T

A




Tipus de recinte 239,65

S Absorció

Àrea, acústica

(m²) (m²)

500 1000 2000 m m · S
Forjat 
unidireccional 
amb aillament 
inferior i placa 
de cartró guix

Enrajolat de 
rajoles 
ceràmiques de 
gres esmaltat 47,93 0.01 0.02 0.02 0,02 0,96

inclinada amb 
encadellat 
ceràmic

Arrebossat 
projectat amb 
morter acústic 42,33 0,68 0,79 0,8 0,65 27,51

Façana i 
divissòries 
interiors

revestiment de 
vinil tipus 
VESCOM fins a 
2,00 m d'alçada 29,4 0,15 4,41

Façana i 
divissòries 
interiors

Enguixat i pintat

61,14 0.05 0.09 0.07 0,07 4,2798

Finestra

Finestra de 
doble 
envidriament 
low.s baixa 
emissió tèrmica 
+ seguretat 
(laminar) 
"control glass 
acústico y 
solar", low.s 
laminar 19,84 0.18 0.12 0.05 0,12 2,38

Porta interior
Porta de pas 
interior (Aules) 10 0.06 0.08 0.10 0,08 0,80

 500 1000 2000 AO,m

Objectes(1)

Tipus

Àrea d'absorció acústica

AO m · N

equivalent mitja,

AO,m (m²)

P4-8 EXPOSICIÓ PERMANENT, Planta 5 Volum, V (m3):

Element Acabat

m

Coeficient d'absorció

acústica mitjà

500 1000 2000 O,m

 
 

500 1000 2000

0.003 0.005 0.01 0.006 ---

   
   

   
0,95  0.70T (s)= exigit

(1)  Només per sales de conferències de volum fins 350 m 3

(2)  Només per a volums superiors a 250 m 3

Absorció acústica resultant de la zona comú Absorció acústica exigida

A (m²)= = 0.2 · V

Temps de reverberació resultant Temps de reverberació

T, (s)

0,95Temps de reverberació resultant

 
  

Absorció aire(2)

Coeficient d'atenuació de l'aire

No, V < 250 m3

A, (m²)

40,34Absorció acústica del recinte resultant

Tipus AO,m · N

4 · ·mm V
1( )mm m 

mm

, , ,
1 1

· 4 · ·
n N

m i i O m j m
i j

A S A m V
 

   

0,16 V
T

A
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QUIBAC, SA · 08223 TERRASSA (BARCELONA) · TEL. 93 736 03 00 · FAX. 93 736 03 03 · E-MAIL: CLIENTES@INGESCO.COM 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/Ref: 99091/06007 

 

S/Ref: ED. ANTIGA TENERIA (IGUALADA) 

 

Terrassa, 16 de Novembre de 2015 

 

Senyors,  

Atenent a la seva sol·licitud, i segons la informació i documentació facilitada per vostès, a continuació els detallem 

la proposta econòmica per a la construcció d'una instal·lació de parallamps en les seves dependències, segons 

referència. 

Esperant haver-los estat d'utilitat, aprofitem l'avinentesa per saludar-los molt atentament. 

 

 

 

 

Ernest Castañé 

    Direcció 

  

AJT. IGUALADA 

PLAÇA AJUNTAMENT,  1 

08700 IGUALADA 

 

A l’atenció de ANGEL GONZALEZ  
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DADES DE L’ESTRUCTURA 

  

 

DETERMINACIÓ D’EFICÀCIA REQUERIDA 

  

 

 

 

 

 

 

 Al ser la freqüència esperada de impactes de llamps (Ne) major que la freqüència acceptable (Na), es 
NECESSARI disposar d’un sistema de protecció en front el llamp. 

  

Ng: Densitat d’impactes de llamp sobre terreny 5  Impactes/any, km2 

C1: Situació de l’estructura Rodejada - Estructures baixes (0,75) 

C2: Coeficient de l’estructura Teulada Comú i estructura Comú 

C3: Contingut de l’estructura Altres (1) 

C4: Ocupació de l’estructura Us públic (3) 

C5: Conseqüències sobre l’entorn Resta d´estructures 

Ae: Superfície de captura de l’estructura aïllada 19409,73 

Ne: Freqüència esperada d’impacte de llamp 0,072787 

Na:  Freqüència acceptable d’impacte de llamp 0,001833 

Ne > Na 

E: Eficàcia requerida 0,974812 

Nivell II 

AVALUACIÓ DEL RISC D’IMPACTE DEL LLAMP (Norma CTE SUA 8) 
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SISTEMA DE PROTECCIÓ EXTERN CONTRA EL LLAMP 

 

Descripció: Import 

■ Construcció d'una instal.lació de parallamps equipada amb un terminal del sistema INGESCO PDC 

(Parallamps Normalitzat) 

- Parallamps Normalitzat INGESCO PDC Model 3.1 (UNE 50.164) 

- Peça d’adaptació 

- Màstil 6m 

- Ancoratge  

- Conductor  

- Unitats de fixació 

- Tub de protecció inferior (mínim 2 metres), incloses fixacions. 

- Sistema de presa a terra tipus INGESCO formada per: Elèctrodes (màxim 9),  arqueta de registre amb pont 

de comprovació i manegots per a la connexió de les piques 

- Comptador de llamps CDR-11 

1.900,00 € 

 

IMPORT TOTAL:  .................................................................................................................  1.900,00 € 

 

 

 

 

 

 

Nota: En el cas de ser necessaris accés especial o obra civil per dur a terme els treballs que ens ocupen, anirà a càrrec del 

Sr. Client. 

 

  

TOTAL PRESSUPOST:  1.900,00 € 

 (IVA vigent no inclòs) 
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 Validesa de l’Oferta: 3 Mesos. Els preus i partides detallades seran vàlids si es realitzen la totalitat de les adequacions proposades.  

 El Sistema de Protecció Contra el Llamp disposa d’una Garantia de 2 Anys a partir de la data de la seva instal·lació i 5 anys en 

materials. 

 El termini de lliurament aproximat es de 2 setmanes, i es farà efectiu a partir de la finalització de les gestions de coordinació empresarial.  

 En el pressupost detallat no s’inclouen els accessos especial per a l’execució dels treballs que ens ocupen (grua, bastides, reposició 

materials, obra civil, així com altres elements que es requereixin), els quals aniran a càrrec del Sr. Client. 

 D’acord amb l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995 sobre coordinació d’activitats empresarials, preguem que 

ens facilitin,  previ inici dels treballs, tota la informació sobre riscos i mesures preventives,  que puguin afectar al personal que prestarà 

els serveis a les seves dependències. 
 D’acord amb el Criteri Tècnic nº 83/2010 sobre la presencia de recursos preventius a les empreses, centres i llocs de treball, de la 

Direcció General de la inspecció de Treball i Seguretat Social, en el supòsit que la nostra firma actuï com a contractista principal i quedi 

obligada a designar un recurs preventiu propi, ens reservem el dret a valorar la possibilitat d’un increment en el pressupost pel cost 

addicional que això pugui suposar. 

 A l’execució dels treballs, la nostra firma compleix la línia de subcontractació de la Llei 32/2006 Reguladora de la Subcontractació en el 

sector de la construcció. 

 A fi i efecte del que disposa la L.O. 15/1999 de protecció de dades, les parts fan constar que les dades personals contingudes en el 

present contracte o en els documents previs preparatius del mateix, seran d’ús exclusiu a efectes de les recíproques relacions 

negociables, podent figurar aquestes dades en els fitxers automatitzats de la titularitat privada de qualsevol dels contractants, en aquest 

cas es reconeixen mútua i recíprocament els drets d’accés, rectificació i cancel·lació dels respectius fitxers, així com la confidencialitat i 

seguretat dels mateixos en front a tercers. 
 Mà d’obra especialitzada (certificada per Bureau Veritas nº ES028472), dietes, desplaçaments (quedant excloses les Baleares, Illes 

Canàries, Ceuta, Melilla i Portugal així como la seva realització en horari nocturn, dissabtes i festius) i assegurança de Responsabilitat 

Civil de 1.500.000€, inclosos. 
 Els materials relacionats en el present pressupost compleixen amb els requeriments contemplats a la normativa vigent (UNE 21.186, 

UNE-EN 50.164 i UNE-EN 62.305) i han superat satisfactòriament els controls de qualitat segons la normativa ISO 9001. 
 Tots els treballs d’instal·lació i reparació duts a terme per INGESCO es realitzen d’acord al marc normatiu vigent: Código Técnico de la 

Edificación (SUA-8), normes UNE 21.186, NFC 17.102, sèrie de normes UNE-EN 50.164, UNE-EN 62.305 i R.B.T. 
 Conformitat de Comanda: Per a la conformitat de la comanda haurà de retornar-nos el present pressupost signat i segellat, amb les 

següents dades de facturació degudament complimentades.  

 Import Total: 1.900,00 € (IVA vigent no inclòs). 

En espera de ser-los d’utilitat, aprofitem l’avinentesa per saludar-los molt atentament. 

Conforme CLIENT QUIBAC SA 

 

Segell i signatura 

Forma de  

Pagament (1): 

 

 

Entitat:  IBAN: E S                       

Raó Social:  CIF:  

Domicili Fiscal:  

 

Domicili  

Enviament Factura: 
 

 

E-Mail factura electrònica:  

(1)  La acordada con su comercial 

CONDICIONS GENERALS 



Igualada 01-99091

Ed. Antiga Teneria

Sistema de protección contra el rayo

13-11-15

Ingesco PDC 3.1

Estado: nueva instalación

Nivel de protección: II

Radio de cobertura: 45m

Instalación 1

Según CTE-SUA8

1
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Practicable
ITESAL 65 R.P.T.



Manual de Fabricación IT-65 RPT Edición  Mayo 20164

SERIE PRACTICABLE

CERTIFICADOS Y ENSAYOS

 Certificado de Ensayos:
  Permeabilidad al aire
  Estanqueidad al agua
  Resistencia al viento

 Certificado de Ensayo:
  Aislamiento acústico.

 Certificado de Ensayo:
  Transmitancia térmica.

COEFICIENTE DE TRANSMITANCIA TÉRMICA Uf

NORMATIVA

Cálculo realizado según norma: 
UNE-EN ISO 10077-2/2008
Comportamiento térmico de venta-
nas, puertas y persianas.
Cálculo de la transmitancia térmica. 
Parte 2: Método numérico para los 
marcos.

REPRESENTACIÓN

UTILIZACIÓN

El presente documento se destina 

Uf del nudo Marco-Hoja.

VALIDEZ

exclusivamente a las pruebas reali-

CRITERIO DE UTILIZACIÓN

El presente documento es válido 
para las condiciones descritas en el 

se puede utilizar como versión 
resumida del informe.

Uf = 2,83 W/mf
2 ºK

Con fecha 15 de julio de 2011, ITESAL, S.L.
emite el presente informe con el resultado obtenido.do

LA CALIDAD DE LOS SISTEMAS ITESAL ESTÁ AVALADA POR LOS SIGUIENTES SELLOS:

UNE-EN ISO 9001 UNE-EN ISO 14001

CERTIFICADO N.º 04-B001-11

FABRICANTE ITESAL, S.L.
Polígono Industrial, C/. G
50750 PINA DE EBRO
ZARAGOZA (ESPAÑA)

PRODUCTO -

DENOMINACIÓN PRACTICABLE IT-65 RPT

DIMENSIONES Marco: 65 mm.
Hoja: 74 mm.

ANCHURA  VISTA 93 mm.

MATERIAL -
te térmico.

SUPERFICIE Lacado con pintura en polvo.

ROTURA TÉRMICA Varillas continuas de Poliamida 6.6 con refuerzo 

Espesor: 24 mm. en Marco y Hoja.
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SERIE PRACTICABLE

F I C H A  T É C N I C A PRACTICABLE IT-65 RPT

CARACTERÍSTICAS

Sistema de carpintería para ventanas y puertas, 
con rotura de puente térmico, de alta gama y 
fácil construcción, con excelentes prestaciones 
mecánicas y térmicas.
 Dispone de varillas de poliamida de 24 mm. 

reforzada con fibra de vidrio y cordón 
termofusible.
 Dimensiones base del sistema:

 Marco: 65 mm.  -  Hoja: 74 mm.
 Inglete con doble escuadra, interior y exterior.
 Espesor máximo de vidrio de 51 mm.
 Espesor general de perfiles: 1,6 mm.
 Permite todo tipo de aperturas interiores y 

exteriores.

ENSAYOS FÍSICOS ACREDITADOS POR:       
CTEExigencia

Permeabilidad al aire UNE-EN-1026/2000 CLASE 4 ENSAYO ENSATEC 98846 CLASE 2
Mínima exigida en la zona más desfavorable

Estanqueidad al agua UNE-EN-1027/2000 CLASE 9A ENSAYO ENSATEC 98846 -

Resistencia al viento UNE-EN-12211/2000 CLASE C5    ENSAYO ENSATEC 98846 -

Ensayos realizados con una ventana de 1.200 x 1.200 mm. de 2 hojas con apertura oscilo-batiente.

TRANSMITANCIA TÉRMICA

Isotermas

U
Marco-Hoja

=  2,83 w/m2�°k Certificado 02-B001-11, según:
UNE-EN ISO 10077-2/2008 Cumple con el C.T.E.�*

en las zonas climáticas:

A B C D E

5,70 4,20 3,10 2,70 2,50

*�En función de la transmitancia del Vidrio.

U
Ventana

=  2,2 w/m2�°k Para una ventana de 1,2 x 1,2 m.
y vidrio 4/10/4 bajo emisivo

U
Ventana

=  1,77 w/m2�°k Para una ventana de 1,2 x 1,2 m.
y vidrio 6/16�argón/6 bajo emisivo

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Índice de aislamiento acústico UNE-EN-ISO-140-3/1995 Rw = 38 (-2;-6) dB Para una ventana con
acristalamiento 4/18/5



Anchura vista de 93 mm.

Posibilidad de junquillo recto o curvo

Posibilidad de hoja recta o curva Ensamblaje de Marco y Hoja con doble escuadra

RPT con poliamida de 24 mm.

Junta Central en EPDM

Hasta 51 mm. de vidrio

 Sistema de carpintería, para ventanas y 
puertas con rotura de puente térmico, 
de alta gama.

 Dimensiones base del sistema:

  Marco 65 mm. - Hoja 74 mm.

 Varillas de poliamida de 24 mm.

 Espesor máximo de vidrio: 51 mm.

 Espesor general de perfiles: 1,6 mm.

 Doble escuadra interior-exterior en 
marco y hoja.

VENTANA de 2 Hojas

 AIRE AGUA VIENTO ACÚSTICO TÉRMICO

4 9A C5 34 1,77
Ensayos de Aire, Agua y Viento realizados por Ensatec con nº 96.846. Reducción acústica con 
vidrio 4/18/5, según norma EN 14351. Valor de transmitancia térmica con vidrio 6/16 Argón/6 
bajo emisivo. Valor de transmitancia del nudo Marco-Hoja: 2,83 W/m 2 °K

BALCONERA de 2 Hojas

 AIRE AGUA VIENTO ACÚSTICO TÉRMICO

4 E900 C3 33 1,53
Ensayos de Aire, Agua y Viento realizados por Ensatec con nº 215.338. Reducción acústica con 
vidrio 4/18/5, según norma EN 14351. Valor de transmitancia térmica con vidrio 6/16 Argón/6 
bajo emisivo. Valor de transmitancia del nudo Marco-Hoja: 2,83 W/m 2 °K

Unión de inglete
con doble escuadra

PRACTICABLE IT-65 RPT
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www.sodeca.com Los datos de este informe pueden cambiar sin previo avisov1.11.0.0

INFORME TÉCNICO DE DATOS
27/01/2016

HT-100-4T-10

 

Extractores helicoidales de tejado, con base plana
Extractores helicoidales de tejado. con hélice de plástico reforzada en fibra de vidrio. con
base plana para instalación en el tejado.

Ventilador:
- Base soporte en chapa de acero galvanizada
- Hélices en poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio. excepto modelos 100 de 4 polos en
aluminio.
- Rejilla de protección antipájaros
- Sombrete deflector antilluvia en chapa de acero. con protección anticorrosiva. excepto
modelos 80.90.100 en poliester
- Dirección aire motor-hélice

Motor:
- Motores eficiencia IE-2. excepto potencias inferiores a 0.75 Kw. monofásicos y 2
velocidades.
- Motores clase F. con rodamientos a bolas. protección IP55. excepto modelos monofásicos
desde el tamaño 45 hasta el tamaño 63. protección IP54.
- Monofásicos 220-240V-50Hz. y trifásicos 220-240V/ 380-415V-50Hz(hasta 5.5CV) y
400/690V-50Hz (potencias superiores a 5.5CV)
- Temperatura máxima del aire a transportar: -25ºC+ 60ºC

Acabado:
- Anticorrosivo en resina de poliester. polimerizada a 190ºC. previo desengrase alcalino y
pretratamiento libre de fosfatos

Bajo demanda:
- Posibilidad de suministro como VENTILADORES DE IMPULSIÓN
- Hélices versión AL en fundición de aluminio.
- Bobinados especiales para diferentes tensiones
- Certificación ATEX Categoría 2

CURVA CARACTERÍSTICA Y ACÚSTICA PARA 1,2KG/M³

Punto Diseño
Q (m³/h) 31957
Pe (mmca) 20

Punto Servicio (PS)
Q (m³/h) 34129,71
Pe (mmca) 22,81
Pd (mmca) 8,92
Pt (mmca) 31,74
Velocidad (rpm) 1455
Máx. Temp. (ºC) 60
Velocidad salida aire
(m/s)

12,08

SFP (kW/m³/s) 0,71
Potencia Mecánica (kW) 5,99

 

1/3



www.sodeca.com Los datos de este informe pueden cambiar sin previo avisov1.11.0.0

INFORME TÉCNICO DE DATOS
27/01/2016

Acústica: Aspiración, 10 (m), 1 plano Banda Lw dB(A) Lp dB(A)
63 Hz 68 40
125 Hz 89 61
250 Hz 96 68
500 Hz 101 73
1000 Hz 104 76
2000 Hz 100 72
4000 Hz 93 65
8000 Hz 82 54
TOTAL 107 79

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caudal máximo (m³/h) 44085,28
Velocidad (rpm) 1455
Peso aprox. (kg) 125

  Rendimiento 47,5%
Grado eficiencia N 48,1
Categoría de medición C
Categoría eficiencia Estático
Relación específica 1,00
Caudal (m³/h) 36164
Presión (mmca) 38,48
Potencia eléctrica (kW) 7,98
Velocidad (rpm) 1458
Variador de velocidad VSD no necesario
Observaciones Datos de ventilador interno. Excluido de la

ErP. Pe < 125 W

Datos establecidos en el punto de máxima eficiencia

DATOS DEL MOTOR

Potencia Mecánica Nominal (kW) 7,50
Hz/fases 50/3
Motor (rpm) 1455
Polos 4
Corriente máx. (A) 380-415 V D 14,20
Corriente máx. (A) 660-725 V Y 8,20
Protección del motor IP55
Tamaño del bastidor del motor 132

Los datos pueden cambiar, por favor consulte la placa del motor

 

ACCESORIOS DISPONIBLES

INT RM AR RFT/RFM AET S-1000/1200-
A

BAC-1000 MS-1240 PA-1238 BTUB-1000 OP-100 BS-1240

BSS-1240 SI-PIR SI-SMOKE SI-CO2 SI-TEMP SI-
TEMP+HUME

DAD

SI-PRESIÓN SI-TIMER SI-FUENTE
DE

ALIMENTACI
ÓN

SI-VENT SI-
PRESOSTAT

O

 

Se debe comprobar que el accesorio es adecuado para el modelo de ventilador

2/3



www.sodeca.com Los datos de este informe pueden cambiar sin previo avisov1.11.0.0

INFORME TÉCNICO DE DATOS
27/01/2016

DIMENSIONES

A B C D E ØF G H ØI ØJ
940 440 284 50 166 1580 1250 1100 14 1120

Las dimensiones sin unidades definidas explícitamente se muestran en milímetros (mm)

3/3



www.sodeca.com Los datos de este informe pueden cambiar sin previo avisov1.11.0.0

INFORME TÉCNICO DE DATOS
27/01/2016

HT-100-4T-7.5

 

Extractores helicoidales de tejado, con base plana
Extractores helicoidales de tejado. con hélice de plástico reforzada en fibra de vidrio. con
base plana para instalación en el tejado.

Ventilador:
- Base soporte en chapa de acero galvanizada
- Hélices en poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio. excepto modelos 100 de 4 polos en
aluminio.
- Rejilla de protección antipájaros
- Sombrete deflector antilluvia en chapa de acero. con protección anticorrosiva. excepto
modelos 80.90.100 en poliester
- Dirección aire motor-hélice

Motor:
- Motores eficiencia IE-2. excepto potencias inferiores a 0.75 Kw. monofásicos y 2
velocidades.
- Motores clase F. con rodamientos a bolas. protección IP55. excepto modelos monofásicos
desde el tamaño 45 hasta el tamaño 63. protección IP54.
- Monofásicos 220-240V-50Hz. y trifásicos 220-240V/ 380-415V-50Hz(hasta 5.5CV) y
400/690V-50Hz (potencias superiores a 5.5CV)
- Temperatura máxima del aire a transportar: -25ºC+ 60ºC

Acabado:
- Anticorrosivo en resina de poliester. polimerizada a 190ºC. previo desengrase alcalino y
pretratamiento libre de fosfatos

Bajo demanda:
- Posibilidad de suministro como VENTILADORES DE IMPULSIÓN
- Hélices versión AL en fundición de aluminio.
- Bobinados especiales para diferentes tensiones
- Certificación ATEX Categoría 2

CURVA CARACTERÍSTICA Y ACÚSTICA PARA 1,2KG/M³

Punto Diseño
Q (m³/h) 23391
Pe (mmca) 20

Punto Servicio (PS)
Q (m³/h) 26396,64
Pe (mmca) 25,47
Pd (mmca) 5,34
Pt (mmca) 30,81
Velocidad (rpm) 1440
Máx. Temp. (ºC) 60
Velocidad salida aire
(m/s)

9,34

SFP (kW/m³/s) 0,74
Potencia Mecánica (kW) 4,80

 

1/3



www.sodeca.com Los datos de este informe pueden cambiar sin previo avisov1.11.0.0

INFORME TÉCNICO DE DATOS
27/01/2016

Acústica: Aspiración, 10 (m), 1 plano Banda Lw dB(A) Lp dB(A)
63 Hz 64 36
125 Hz 85 57
250 Hz 92 64
500 Hz 97 69
1000 Hz 100 72
2000 Hz 96 68
4000 Hz 89 61
8000 Hz 78 50
TOTAL 103 75

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caudal máximo (m³/h) 36755,17
Velocidad (rpm) 1440
Peso aprox. (kg) 114

  Rendimiento 51,0%
Grado eficiencia N 52,4
Categoría de medición C
Categoría eficiencia Estático
Relación específica 1,00
Caudal (m³/h) 27281
Presión (mmca) 40,95
Potencia eléctrica (kW) 5,96
Velocidad (rpm) 1443
Variador de velocidad VSD no necesario
Observaciones Datos de ventilador interno. Excluido de la

ErP. Pe < 125 W

Datos establecidos en el punto de máxima eficiencia

DATOS DEL MOTOR

Potencia Mecánica Nominal (kW) 5,50
Hz/fases 50/3
Motor (rpm) 1440
Polos 4
Corriente máx. (A) 380-415 V D 11,60
Corriente máx. (A) 660-725 V Y 6,72
Protección del motor IP55
Tamaño del bastidor del motor 112

Los datos pueden cambiar, por favor consulte la placa del motor

 

ACCESORIOS DISPONIBLES

INT RM AR RFT/RFM AET S-1000/1200-
A

BAC-1000 MS-1240 PA-1238 BTUB-1000 OP-100 BS-1240

BSS-1240 SI-PIR SI-SMOKE SI-CO2 SI-TEMP SI-
TEMP+HUME

DAD

SI-PRESIÓN SI-TIMER SI-FUENTE
DE

ALIMENTACI
ÓN

SI-VENT SI-
PRESOSTAT

O

 

Se debe comprobar que el accesorio es adecuado para el modelo de ventilador

2/3



www.sodeca.com Los datos de este informe pueden cambiar sin previo avisov1.11.0.0

INFORME TÉCNICO DE DATOS
27/01/2016

DIMENSIONES

A B C D E ØF G H ØI ØJ
997 440 284 50 223 1580 1250 1100 14 1120

Las dimensiones sin unidades definidas explícitamente se muestran en milímetros (mm)

3/3
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KIT SOBREPRESIÓN DE ESCALERAS
Para equipos trifásicos

KIT SOBREPRESIÓN CON  
VENTILADOR DE RESERVA

El sistema de presurización de escaleras, vías de escape o de confinamiento, permite controlar de 
forma automática el caudal y mantener una presión diferencial de 50 Pa en una sola etapa, según 
norma UNE EN 12101-6-2006

KIT SOBREPRESIÓN
KIT SOBREPRESIÓN DE ESCALERAS
• Kit sobrepresión de escaleras, formado por un cuadro de control (BOXPRES KIT) y unidades de 

impulsión (CJHCH o CJBD), para la presurización de las escaleras y rutas de escape. También  
disponible para equipos monofásicos NEOLINEO Y CJBC.

KIT SOBREPRESIÓN CON VENTILADOR DE RESERVA
• Kit de sobrepresión con ventilador de reserva, formado por un cuadro de control (BOXPRES KIT II), 

que incorpora un sistema de conmutación automático para mantener la sobrepresión en caso 
de fallo del ventilador principal, y unidades de impulsión de aire con ventilador de reserva serie 
TWIN o CJHCH/DUPLEX.

BOXPRES

• El buen funcionamiento de los sistemas de presurización, depende no solo del buen diseño de los 
mismos, sino también de la buena regulación que realice el sistema, por lo que es de vital importancia 
contar con elementos de regulación calibrados y de gran precisión, que permitan simultanear las dos 
situaciones presentes en caso de incendio, de forma rápida y estable.

• El cuadro de control BOXPRES, además de cumplir con las máximas exigencias, simplifica al máximo 
el trabajo del instalador.

Incluye:
•  Variador de frecuencia programado a 50 Pa
•  Sonda de presión diferencial
•  Magneto térmico
•  Led de línea y fallo
•  Pulsador de chequeo

BOXPRES, es un equipo con todas sus conexiones entre sí realizadas y probadas
•  Listo para funcionar  y desempeñar su función sobre el control de la presión de la instalación.
•  Posibilidad de chequeo de la instalación para evitar fallos
•  Solo se debe conectar la línea de alimentación , el ventilador de impulsión y la señal de incendio.

Los cuadros para equipos monofásicos incluyen:
• Regulador de tensión programado a 50 Pa
• Sonda de presión diferencial externa al equipo.

· Fácil instalación
· Solución compacta y autónoma
· Mantenimiento preventivo
· Fácil puesta en marcha
· Instalación segura y funcional

Código de pedido

KIT SOBREPRESIÓN 7.100

Kit sobrepresión: Conjunto de 
sobrepresión para escaleras
Kit sobrepresión II: Conjunto  
de sobrepresión con ventilador 
de reserva

Caudal 
máximo

KIT SOBREPRESIÓN DE ESCALERAS 
Para equipos monofásicos

KIT SOBREPRESIÓN



193

KIT SOBREPRESIÓN KIT SOBREPRESIÓN

Características técnicas

Modelo Alimentación Caudal
(m3/h)

Nivel  sonoro
irradiado * 

dB(A)

Dimensiones mm

Modelo A C D1 
CJHCH-40/45/50 700 550 565
CJHCH-56/63 825 550 690

CJHCH CJBD

Modelo Equiv. A B C E D1xD2 G1 L K 
    pulgadas
CJBD-3333 12/12 650 650 700 92 556X606 379 358 400

Unidad de 
impulsión

Salida

KIT SOBREPRESION-1060-LED 230 Vac II 230 Vac II NEOLINEO-200 1060 38
KIT SOBREPRESION-2300-LED 230 Vac II 230 Vac II NEOLINEO-315 2300 47
KIT SOBREPRESION-2880-LED 230 Vac II 230 Vac II CJBC-2828-6M 1/3 2880 61
     
KIT SOBREPRESION-7100-LED 230 Vac II 230 Vac III CJHCH-45-4T-0,5 7100 55
KIT SOBREPRESION-7800-LED 230 Vac II 230 Vac III CJBD-3333-6T-1,5 7800 55
KIT SOBREPRESION-12900-LED 230 Vac II 230 Vac III CJHCH-56-4T-1 12900 60
KIT SOBREPRESION-17000-LED 230 Vac II 230 Vac III CJHCH-63-4T-1,5 17000 61
     
KIT SOBREPRESION-7100-BOX 400 Vac III 400 Vac III CJHCH-45-4T-0,5 7100 55
KIT SOBREPRESION-7800-BOX 400 Vac III 400 Vac III CJBD-3333-6T-1,5 7800 55
KIT SOBREPRESION-12900-BOX 400 Vac III 400 Vac III CJHCH-56-4T-1 12900 60
KIT SOBREPRESION-17000-BOX 400 Vac III 400 Vac III CJHCH-63-4T-1,5 17000 61

KIT SOBREPRESION II-6240-BOX 400 Vac III 400 Vac III TWIN-12/12-6T-1,5 6240 55
KIT SOBREPRESION II-9520-BOX 400 Vac III 400 Vac III TWIN-15/15-6T-3 9520 54
KIT SOBREPRESION II-12900-BOX 400 Vac III 400 Vac III CJHCH/DUPLEX-56-4T-1-H 12900 60
KIT SOBREPRESION II-17000-BOX 400 Vac III 400 Vac III CJHCH/DUPLEX-63-4T-1,5-H 17000 61

SI-PRESIÓN TPDA
SI-PRESIÓN TPDA c/DISPLAY
     
BOXPRES KIT-3A 230Vac  230 Vac II 230 Vac II   
BOXPRES KIT-10A 230Vac  230 Vac II 230 Vac II   
BOXPRES KIT-0,75KW 230Vac 230 Vac II 230 Vac III   
BOXPRES KIT-1,5KW 230Vac 230 Vac II 230 Vac III
BOXPRES KIT-0,75KW 400Vac 400 Vac III 400 Vac III
BOXPRES KIT-1,5KW 400Vac 400 Vac III 400 Vac III
BOXPRES KIT-2,2KW 400Vac 400 Vac III 400 Vac III
BOXPRES KIT II - 1,5KW 400Vac 400 Vac III 400 Vac III
BOXPRES KIT II - 2,2KW 400Vac 400 Vac III 400 Vac III
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KIT SOBREPRESIÓN

Modelo A B C
TWIN-12/12 1103 1139 610
TWIN 15/15 1279 1639 698

TWIN CJHCH/DUPLEX

Modelo A B C D1 
CJHCH/DUPLEX-56/63 825 1650 550 690

BOXPRESS KIT SOBREPRESIÓN

Características técnicas y dimensiones

Modelo Potencia
kW

Alimentación
(V/Hz)

Intensidad 
salida (A)

Salida
(V/Hz)

Tamaño Medidas
(largo x ancho x fondo)

BOXPRES KIT-3A 230Vac - 230 Vac II 230 Vac II 3 - 255 x 170 x 140 mm
BOXPRES KIT-10A 230Vac - 230 Vac II 230 Vac II 10 - 255 x 170 x 140 mm
      
BOXPRES KIT-0,75kW 230Vac 0,75 230 V II / 50Hz 230 V III / 50Hz 4.3 1 270 x 270 x 170 mm
BOXPRES KIT-1,5kW 230Vac 1,5 230 V II / 50Hz 230 V III / 50Hz 7 1 270 x 270 x 170 mm
BOXPRES KIT-0,75KW 400Vac 0,75 400 V III / 50Hz 400 V III / 50Hz 2,2 1 270 x 270 x 170 mm
BOXPRES KIT-1,5KW 400Vac 1,5 400 V III / 50Hz 400 V III / 50Hz 4,1 1 270 x 270 x 170 mm
BOXPRES KIT-2,2KW 400Vac 2,2 400 V III / 50Hz 400 V III / 50Hz 5,8 2 360 x 360 x 205 mm

M 20 x 1,5mm
Conexión Alimentación y motor

M 12 x 1,5mm
Conexión Señal Incendio

Conexión de presión

BOXPRES KIT-3A / KIT-10A

Conexión alimentación y motor

Regulador

Sonda

Conexión de presión

Dimensiones mm

NEOLINEO CJBC

Modelo A B H K L øO V v1 X x1
CJBC-2828-6M-1/3 696 645 460 290 320 15 755 725 445 100

Modelo A B C C1 C2 øD E
NEOLINEO-200 300 234,5 260,5 125,5 235 196 140
NEOLINEO-315 448 361,5 392,5 188,5 359 312 220,5

Prensaestopas de entrada  
cable a equipo

BOXPRES KIT tamaño 1 y 2
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Ejemplo de aplicación

Método de control de humo por Sobrepresión, este sistema consiste en la presurización  
mediante inyección de aire en habitáculos que son utilizados como vías de escape de  
personas en caso de incendio, tales como cajas de escalera, pasillos, corredores, elevadores, 
etc. Sobre todo en edificios de altura con gran ocupación. Este método está basado en el 
control del humo mediante la velocidad del aire y la barrera artificial que crea la sobre presión 
del aire sobre el humo, para que este no pueda entrar en las vías de escape.

BOXPRESS KIT SOBREPRESIÓN II

Características técnicas y dimensiones

Modelo Potencia
kW

Alimentación
(V/Hz)

Intensidad 
salida (A)

BOXPRES KIT II - 1,5KW 400Vac 1,5 400 V III / 50Hz 400 V III / 50Hz 4,1 1 270 x 270 x 170 mm
BOXPRES KIT II - 2,2KW 400Vac 2,2 400 V III / 50Hz 400 V III / 50Hz 5,4 2 360 x 360 x 205 mm

Salida
(V/Hz)

Tamaño Medidas
(largo x ancho x fondo)

Para equipos con ventilador de reserva.

* Los dos motores nunca funcionan simultáneamente

KIT SOBREPRESIÓN

M 20 x 1,5mm
Conexión Alimentación y motor

M 12 x 1,5mm
Conexión Señal Incendio

Conexión de presión

Prensaestopas de entrada  
cable a equipo

BOXPRES KIT tamaño 1 y 2
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TOURMALINE,
Nuevas perspectivas del
espacio y la estética

Verandas que se adaptan a 
todos los proyectos
Para dar una respuesta personalizada a cualquier 
demanda, Technal propone un abanico de 
soluciones con la gama TOURMALINE. 

- TOURMALINE basada en maineles en T, 
enrasados en lado interior y en columna lado 
exterior para facilitar su puesta en obra.

Cálida y acogedora, TOURMALINE es la primera 
veranda  de estructura de aluminio que recibió en 
Octubre 2009, la homologación* de CSTB (Centre  
Scientifique et Technique du Bâtiment). 

* N° 001-27-V01 de 16 Octubre 2009

Una cálida extensión de la vivienda, la delicada 
unión de dos espacios, con lucernarios… una 
veranda Technal abre las puertas a la imaginación. 

Una  estructura única 
Todos los elementos de la estructura y de las 
cubiertas son de rotura de puente térmico para 
garantizar unas buenas prestaciones.  
Las últimas generaciones de carpintería Technal 
(ventanas, correderas y puertas) se integran en las 
verandas TOURMALINE. 

Fotografía : Gregory Besnault
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TOURMALINE,
espacios para vivir



Una solución adaptada 
a cada proyecto

Una estructura común

 Perfiles de estructura rectos o de ángulo variable, 
permiten integrar en la fachada puertas, estructuras 
practicables y correderas (hasta 3 raíles).

 Compatible con las gamas Technal: LUMEAL, 
SOLEAL… y los accesorios correspondientes.

 Evacuación de las aguas pluviales: tubo de 
evacuación de aguas, diámetro 60 o 80 mm, 
integrado en la estructura con la ayuda de una 
cubierta específica.

Un diseño a su medida

 Gran variedad de formas, desde las más simples 
a las más complejas: rectangulares, de una 
pendiente, multi pendientes, radial a 90°, 135° o 
150°, en forma de L o en forma de T. 

 Maineles de gran inercia con la posibilidad de 
refuerzo de acero  para asegurar dimensiones de 
gran envergadura.

 Diferentes recubrimientos del canalón y también 
elementos decorativos permiten personalizar cada 
proyecto.

 Una oferta de más de 200 colores RAL y los 
acabados «EXCLUSIVES» para una mejor armonía.

Básica

Ogival

Moldura

3 soluciones para decorar el canalón



8

TOURMALINE, 
una solución clásica,
una instalación simplificada

Una concepción tradicional, un diseño clásico 

 Maineles en columna para un aspecto visual enrasado al interior y un aspecto 
saliente o plano al exterior en el caso de relleno con panel.

Elección de tipos de acristalamientos 

 Aislamiento asegurado gracias a maineles con 
rotura de puente térmico.

n

 

Acristalamiento por tapa:
Para acristalamiento: de 26 a 32 
mm.
Para paneles autoportantes: de 52 
a 58 mm.

Acristalamientos por tapa 
específica: 52, 55 y 58 mm.

Acristalamientos por junquillo: de 
16 a 32 mm.



Iluminación integrada

 Tapa adicional en la parte inferior del mainel para 
integración de puntos de luz.

Homologación de la veranda 

TOURMALINE

 Producto homologado por el CSTB Nº 001-27-
V01 de 16 Octubre 2009.

 Este certificado indica la excelencia y las 
prestaciones del producto de rotura de puente 
térmico. Tiene en cuenta la estanqueidad al 
agua y las condiciones de colocación en obra. 
El conjunto de las aplicaciones demuestra 
igualmente la voluntad de TECHNAL de proponer 
verandas fiables y duraderas.

Acabado del techo radial

 Cubierta constituida por dos pefiles a cada lado recibiendo cada uno un mainel para 
cada faldón inclinado.

 En esta configuración el mainel se fija directamente sobre la estructura. n



Doubles vitrages
à store incorporé

CLIMALIT SCREEN
CLIMAPLUS SCREEN

CONFORT



Description
CLIMALIT SCREEN et 
CLIMAPLUS SCREEN sont des 
doubles vitrages, avec une lame 
d’air ou d’argon de 27 mm, 
assemblés suivant le procédé de 
fabrication Climalit à double barrière 
d’étanchéité. Ils intègrent des stores 
vénitiens à lamelles en aluminium.

Caractéristiques des lamelles du store : 
- largeur : 16 mm ; 
-  aspect : 13 nuances disponibles 

(voir ci-contre) ; 
- mouvement : orientables et relevables.

Manœuvre du store
La commande d’orientation et 
de relevage des lamelles peut 
être manuelle ou électrique. 

• Commande manuelle : un cordon 
commande la montée ou la descente 
du store. L’inclinaison des lamelles 
s’obtient par le changement 
de sens de la manœuvre.
Le mécanisme de montée/descente 
standard comprend 2 parties : 
-  un boîtier contenant le dispositif 

d’entraî nement du store, placé 
en partie haute du vitrage, à 
l’intérieur de la lame d’air ;

-  un dispositif de commande 
externe fi xé par collage sur le 
coin supérieur droit ou gauche du 
vitrage isolant, côté utilisateur.

Ces deux parties sont couplées 
magnétiquement par deux aimants 
rotatifs placés en vis-à-vis, de part 
et d’autre du verre intérieur. 
Ce principe évite toute traversée du 
verre ou de la barrière d’étanchéité.

• Commande électrique : le store 
est actionné grâce à un moteur 
externe et un interrupteur ou 
une télécommande radio.
Les divers types de commande se 
remplacent ou s’interchangent très 
facilement, sans dépose du vitrage.

Fiabilité : la sélection rigoureuse des 
composants mécaniques utilisés, 
la protection du mécanisme par 
intégration dans le double vitrage et 
la commande magnétique à travers 
le vitrage, sans perçage, sont les 
garanties d’un haut niveau de fi abilité.

Applications
CLIMALIT SCREEN et 
CLIMAPLUS SCREEN sont des 
doubles vitrages équipés de 
stores vénitiens. Relevables 
et inclinables, ces stores 
permettent de se protéger du 
soleil et de s’isoler des regards 
à tout moment de la journée.
Pratiques et très esthétiques, 
CLIMALIT SCREEN et 
CLIMAPLUS SCREEN se destinent 
à de nombreuses applications dans 
le secteur tertiaire et l’habitat :
-  façades de bâtiments 

(bureaux, hôpitaux, etc ;
- cloisons intérieures ; 
- fenêtres, vérandas.

CLIMALIT SCREEN
CLIMAPLUS SCREEN

Des doubles vitrages pour jouer avec le soleil !
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Avantages
CLIMALIT SCREEN et 
CLIMAPLUS SCREEN : 
une solution unique, des 
performances multiples !

• Protection solaire assurée
Le facteur solaire peut être modulé 
dans de larges proportions en 
fonction de la position du store 
et de l’orientation des lamelles. 
L’utilisation de vitrages de contrôle 
solaire de type SGG COOL-LITE, 
SGG PLANISTAR ou SGG ANTELIO peut 
renforcer la performance des stores.

• Lumière naturelle dosée
Les lamelles des stores sont 
relevables et orientables ; 
elles dosent la lumière 
solaire de la pleine ouverture 
à l’occultation totale.

• Hygiène contrôlée
Le double vitrage, parfaitement 
hermétique, protège totalement les 
stores ; ils restent toujours propres. 
En milieu hospitalier, ils contribuent 
à préserver l’hygiène des locaux.

• Intimité préservée
Utilisés en cloisons intérieures, 
CLIMALIT SCREEN et 
CLIMAPLUS SCREEN 
créent l’intimité.

• Design souhaité
Disponibles en 13 nuances, 
les stores donnent vie 
à tous les projets.

Gamme

CLIMALIT SCREEN et 
CLIMAPLUS SCREEN peuvent 
intégrer un double vitrage : 
-  peu émissif de type 

SGG PLANITHERM (face 2 ou face 3) 
pour l’Isolation Thermique Renforcée ; 

-  de contrôle solaire de type 
SGG COOL-LITE ou SGG PLANISTAR 
(face 2) ou SGG ANTELIO 
sur le verre extérieur ; 

-  acoustique SGG STADIP SILENCE ; 
-  de sécurité SECURIT ou de protection 

de type SGG STADIP PROTECT ;
-  autonettoyant SGG BIOCLEAN 

sur la face extérieure.

Dimensions

L’épaisseur des composants 
verriers des doubles vitrages 
CLIMALIT SCREEN et 
CLIMAPLUS SCREEN dépend :
- de leurs dimensions ;
-  du type de mise en œuvre (prise 

en feuillure, bords libres, VEC) ;
-  des caractéristiques du site 

(conditions climatiques, 
exposition, altitude, etc).

Chaque projet fera l’objet d’une 
étude spécifi que par le service 
technique de GLASSOLUTIONS.

Dimensions maximales de fabrication des doubles vitrages CLIMALIT SCREEN et CLIMAPLUS SCREEN en fonction 
de l’épasseur « e » du composant verrier intérieur

e = 4 mm 
et e = 5 mm e = 6 mm e = 8 mm e = 10 mm

e = 10,28 mm
STADIP 

PROTECT 
SP510

Hauteur (m) Largeur (m) Largeur (m) Largeur (m) Largeur (m) Largeur (m)

2,4

22 maxi

1,6 1 0,7 0,5

2,2 1,8 1,1 0,8 0,6

1,8 2 1,2 0,8 0,6

1,4

2,2

1,6 1,1 0,8

1 1,9 1,2 1,1

0,6 2,2 1,9 1,2

CLIMALIT SCREEN
CLIMAPLUS SCREEN
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S 102

S 106

S 114

S 125

S 130

S 142

S 149

S 150

S 155

S 157

S 180

S 606

S 724

• Dimensions mini : 0,37 mm.
• Surface maxi : 4,8 m2.



18, avenue d’Alsace
92400 COURBEVOIE

www.glassolutions.fr
glassinfo.fr@saint-gobain.com
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Les marques mentionnées dans cette brochure sont soit déposées, soit enregistrées par Saint-Gobain.

Mise en œuvre

Les doubles vitrages 
CLIMALIT SCREEN et 
CLIMAPLUS SCREEN sont utilisés :
-  dans des châssis fi xes verticaux ;
-  dans des châssis ouvrants 

verticaux avec les caractéristiques 
suivantes :
-  châssis ouvrant à la française 

à un ou deux vantaux ;

   -  fenêtres oscillo-battantes ou 
à l’italienne avec un angle 
d’ouverture maximum de 
15° par rapport à la verticale 
(exclusivement avec un verre 
à couche pyrolitique).

Ils sont mis en œuvre avec une 
prise en feuillure sur deux côtés 
(bandes fi lantes avec bords libres 
verticaux) ou quatre côtés ; ils 
peuvent également être mis en 
œuvre en VEC (Verre Extérieur Collé).

Réglementation

CLIMALIT SCREEN et 
CLIMAPLUS SCREEN bénéfi cient 
de l’avis technique du 6/09-1888.
Ce document peut être consulté 
sur le site Internet du CSTB : 
http://www.cstb.fr.

CLIMAPLUS SCREEN 27C avec store S 155 (αe= 0,59)

Composition 4 (27) 4 mm Composition 
6 (27) 4 mm

Verre extérieur Type EKO PLUS S Verre clair Type SGG PLANISTAR Type SGG COOL-LITE 
XTREME 60/28

Verre intérieur Verre clair Type SGG PLANITHERM 
ULTRA N Verre clair Verre clair

Position de la couche peu émissive Face 2 Face 3 Face 2 Face 2

Position store Store 
ouvert*

Store 
baissé

Store 
ouvert*

Store 
baissé

Store 
ouvert*

Store 
baissé

Store 
ouvert*

Store 
baissé

Coeffi cient Ug               27 mm air 1.8 1.4 1.4 1.2 1.4 1.4 1.4 1.3

Coeffi cient Ug                     27 mm argon (85 %) 1.6 1.2 1.2 1.0 1.2 1.1 1.1 1.1

Coeffi cient g (facteur solaire) 0.67 0.30 0.63 0.15 0.42 0.15 0.28 0.15

Transmission lumineuse
(store relevé) 0.69 - 0.8 0.71 - 0.6 -

CLIMALIT SCREEN
CLIMAPLUS SCREEN

(*) Lamelles perpendiculaires au vitrage

Performances
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en rehabilitación

Guía de Soluciones 2016
Sistemas Ligeros de Aislamiento e impermeabilización



ONDUTHERM BASIC es un medio panel sándwich que se presenta en medidas de 2500 
x 600 mm y está compuesto por dos elementos: un aislamiento de poliestireno extruido 
de alta densidad y un tablero aglomerado hidrófugo u otro tipo de acabado como: frisos 
de abeto, OSB, cartón-yeso, cemento-madera, dm melaminado, contrachapado, etc.

Su principal apliación es la del sistema SATE de cubierta (aislamiento térmico exterior) en superficies continuas formadas 
por forjados de hormigón, tableros cerámicos, ripias, etc. Destaca por su rápida y fácil instalación, directamente sobre el 
forjado, con fijación mecánica, manteniendo un aislamiento continuo en toda la cubierta y formando un soporte tanto 
ligero como resistente y transitable.

Se trata de una solución ideal para la rehabilitación energética de cubiertas de edificios y viviendas.

Tablero aglomerado hidrofugo ranurado

Encaje macho - hembra
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SATE CUBIERTA ONDULINE®
ONDUTHERM BASIC



Ahorro de tiempo y de material.
Instalación sencilla de aislamiento de gran espesor.

SIN LISTONES DE REPLANTEO

VENTAJAS

Encaje macho – hembra.
Espesor constante en todo el tejado.

AISLAMIENTO CONTINUO Y SIN PUENTES CONTINUOS

Adaptable a todos los encuentros de la cubierta.
Tablero superior antideslizante.

INSTALACIÓN FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA
Ahorro de material.
Sin tiempos de espera por secado o fraguado.
Se carga con muy poco peso el tejado.

SIN CAPAS DE COMPRESIÓN - CUBIERTA EN SECO

Para garantizar las buenas prestaciones del sistema y además alargar la vida útil de la cubierta, es necesario impermeabilizar 
los paneles sándwich con Onduline® Bajo Teja DRS. 

De este modo, además de obtener una solución definitva contra las goteras, se consigue ventilar la cubierta,  ayudando también 
a eliminar las posibles humedades formadas por condensación.

IMPERMEABILIZACIÓN Y VENTILACIÓN

La instalación de las placas Onduline® Bajo Teja DRS sobre ONDUTHERM BASIC es muy rápida y fácil. Gracias al soporte continuo 
que ofrecen los paneles y al tablero aglomerado hidrófugo, las placas se fijan directamente sobre estos con tirafondo o clavo 
cabeza pvc. 

Además, una vez se cubren los paneles con Onduline® Bajo Teja DRS, estos quedan totalmente protegidos  contra la intemperie, 
permitiendo trabajar la cubierta por fases sin riesgo de que se mojen y dañen.
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El sistema SATE CUBIERTA ONDULINE® se puede aplicar tanto sobre superficies continuas, como discontinuas:

Se puede instalar sobre cualquier tipo de soporte contínuo, ya sea de hormigón, madera o cerámico. Se utilizará el tipo de 
fijación requerida en función del tipo de soporte.

Se fijará mecánicamente con 6 fijaciones por panel repartidas en tres líneas de fijación de dos fijaciones cada una, tal y 
como se indica en la figura.
El aislante quedará hacia abajo, en contacto con el soporte.

Soporte continuo. Aislamiento uniforme

Se puede instalar sobre estructura de madera o metálica. Se utilizará el tipo de fijación requerida en función del tipo de 
estructura.

El número de apoyos dependerá del tipo de acabado. Ver tabla de cargas.
Se fijará mecánicamente a la estructura utilizando tres fijaciones por apoyo.
Se instalará con el aislamiento hacia arriba.

Soporte discontinuo. Acabado visto

Soporte contínuo Soporte discontínuo

Aislamiento térmico de poliestireno extruido.
Densidad: 35Kg/m3.
*Espesor: 30, 40, 50, 60, 80 o 100, 120, 130, 140, 150 y 
160mm (*consultar otro espesores).

Acabado interior. Ver punto 1.2 (Gama de acabados)
Espesor: Según acabados.

Tablero aglomerado hidrófugo ranurado.
Espesor: 19,16 y 10 mm.

Aislamiento térmico de poliestireno extruido.
Densidad: 35Kg/m3.
Espesor: 30, 40, 50, 60, 80 o 100, 120, 130, 140, 
150 y 160mm.
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CARACTERÍSTICAS Y APLICACIÓN



Una vez realizada una cubierta con paneles sándwich ONDUTHERM, es necesario 
impermeabilizarla y ventilarla con el sistema Onduline® Bajo Teja DRS.

El sistema Onduline® Bajo Teja DRS garantiza la total impermeabilización de 
los paneles sándwich ONDUTHERM y de la cubierta. Además, su formato 
ondulado genera un doble tiro de ventilación, alargándo la vida útil del panel.

Por su ligereza (3 Kg/m2) y flexibilidad, absorve sin fisurar los movimientos 
producidos por contracciones y dilataciones tanto del panel como de la 
estructura.

38 ONDULINE®

SATE CUBIERTA INTEGRAL ONDULINE®
IMPERMEABILIZACIÓN DE ONDUTHERM

El SATE Integral Onduline® es una solución completa de cubierta ligera que destaca por su rápida y fácil instalación “en 
seco”, directamente sobre la estructura y sin esperas por fraguados. Proporciona el acabado estético interior del bajo 
cubierta, el aislamiento térmico y acústico necesario y garantiza una total impermeabilización y ventilación, incluso en bajas 
pendientes.

UNA CUBIERTA LIGERA, AISLADA, IMPERMEABILIZADA Y VENTILADA

20

SI
ST
EM

A INTEGRAL

LIGEREZA

Tanto el panel sándwich ONDUTHERM como las placas Onduline® Bajo Teja DRS son muy ligeros. El peso total del sistema 
ronda los 25 Kg/m2, realizando además una cubierta “en seco” donde se evita la utilización de mortero, material pesado 
(40 Kg/m2). Por ello, el Sistema Integral Onduline® es idóneo para rehabilitación.

El sistema Onduline® Bajo Teja DRS  garantiza la total impermeabilidad de la cubierta (30 años de garantía).

Gracias a su formato ondulado, crea un doble tiro de ventilación, permitiendo oxigenar la madera y por tanto alargando la 
vida de la cubierta.

IMPERMEABILIZACIÓN Y VENTILACIÓN



Las soluciones Onduline® de impermeabilización 
y aislamiento para un proyecto perfecto

IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS DE TEJA

El mejor sistema de 
impermeabilización para 
cualquier tejado.

ONDULINE® BAJO TEJA

Sistema de cubierta ligera, aislada 
y acabada.

AISLAMIENTO Y ACABADO INTERIOR DE CUBIERTA

PANEL SÁNDWICH ONDUTHERM

Placas de resina de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio y 
placas de policarbonato celular 
que aprovechan la lauz natural

PLÁSTICOS

PLÁSTICOS PLR - PC Compacto

Materiales de Construcción, S.A. · Polígono Industrial El Campillo
Apartado 25 · 48500 Gallarta (Vizcaya) · Tfno: 94 636 94 44 · Fax:94 636 91 03 · Pedidos: comercial-onduline@onduline.es

Protección para estructuras 
enterradas y construcciones 
metálicas.

PROTECCIÓN DE MUROS

FONDALINE

946 361 865
Línea directa Dpto. TÉCNICO

tecnico-onduline@onduline.es

Placas para la impermeabilización 
y acabado  de cubiertas y 
paramentos.

IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS

ONDUCOBER

Teja asfáltica de impermeabilización 
y atractivo acabado estético.

IMPERMEABILIZACIÓN Y ACABADO ESTÉTICO

ONDUVILLA®

Sistemas plásticos para cubiertas, 
fachadas y sobrecubiertas 
(Everisol).

COBERTURAS Y CERRAMIENTOS PLÁSTICOS

ONDULINE® PLÁSTICOS

Sistemas de cubierta ligeros 
y económicos.

REHABILITACIÓN INTEGRAL DE TEJADOS

SISTEMAS LIGEROS DE 
REHABILITACIÓN

Tégola asfáltica para la 
impermeabilización y acabado de 
cubiertas.

TÉGOLA ASFÁLTICA IMPERMEABLE

BARDOLINE
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Silent Gliss®Silent Gliss®

Electric Curtain Track 
Systems



Silent Gliss®Silent Gliss® 3

Electric Curtain Track System

5600

3

Silent Gliss® 5600

Product Information

• The world’s most silent curtain track system. 
• Very elegant and premium appearance. 
• Applicable for contract as well as residential use. 
• New roller technology enables a very smooth operation (patent pending). 
• All regular curtain heading systems as well as Wave option apply with Silent Gliss 5600. 
• Strong motor for AC (90-260V) and DC (24V) applications. 
• Automatic end stop programming. 
• Easy manual end stop programming. 
• Motor can be equipped with modular radio receiver and can be combined with radio remote 

control system Silent Gliss 9940. 
• “Touch and Go” and integrated manual override offer easy operation. 
• Tandem operation with two motors on one track possible. 
• The maximum size of the system depends on fabric weight and application. 
• Stacking: single and pair stacks. For symmetric applications. 
• Large and attractive fabric offer.
• Easy ceiling, wall and recess fix. Bendable recess profile available. Profile can also be fixed 

directly onto ceiling without brackets. 
• The motor can be rotated into four different directions and also be mounted above the 

profile for maximum flexibility.
• The minimum bending radius is 25 cm.
• Standard colour: white and aluminum silk-matt.



absorbentes
C O N F O R T  A C Ú S T I C O

     L I S O S

perforados y
   ranurados

D E C O R A T I V O S

para techos y paredes

P A N E L E S
ACÚSTICOS
DE MADERA
NOTSOUND



Paneles acústicos
N O T S O U N D

Paneles de madera perforada o ranurada, para el tratamiento acústico de toda

clase de recintos.

DECRIPCIÓN Y APLICACIONES:
Los paneles acústicos NOTSOUND ofrecen al arquitecto o

interiorista la posibilidad de tratar acústicamente cualquier

tipo de sala, manteniendo una estética excelente.

Los paneles acústicos NOTSOUND son especialmente

adecuados para el tratamiento acústico de espacios

excesivamente reverberantes, incluyendo palacios de

congresos, salas de conferencias, salas polivalentes,

auditorios, cines, hoteles, bibliotecas, museos, restaurantes

y oficinas.

Los paneles acústicos NOTSOUND permiten su montaje

tanto en pared como en techo, ya sea con perfilería vista

u oculta. También pueden ser utilizados como revestimiento

de tabiques móviles en salas polivalentes.

ACÚSTICA:
Los paneles acústicos NOTSOUND se suministran en una

gran variedad de perforaciones y ranurados, permitiendo

al arquitecto o consultor acústico escoger la solución más

adecuada a las necesidades acústicas del espacio a tratar.

El comportamiento de los paneles NOTSOUND se ha

determinado mediante medidas llevadas a cabo en el

Laboratorio de Acústica de la Universitat Politècnica de

Catalunya (UPC), para todos los tipos de perforaciones y

ranurados suministrados.

Los paneles acústicos NOTSOUND son la solución idónea

en todos aquellos recintos en los que el confort acústico y

la calidad de escucha sean una premisa fundamental.

Los paneles acústicos NOTSOUND basan su eficiencia acústica

en su comportamiento como resonadores múltiples de

cavidad (Helmholtz).



Medida de los coeficientes
                                            DE ABSORCIÓN ACÚSTICA

NOTSON ACÚSTICA ha llevado a cabo la medida de los

coeficientes de absorción acústica de tableros de madera

aglomerada y tableros DM perforados y ranurados. Las medidas

se han efectuado en la cámara reverberante del laboratorio

de acústica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de

Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Cataluña.

La muestra medida estaba formada por 14 tableros, de

1,2 m x 0,6 m cada uno, unidos entre sí y colocados en la

parte central de la cámara reverberante. Se han realizado

las siguientes medidas:

• MUESTRA CON CAVIDAD DE AIRE 4 CM

• MUESTRA CON CAVIDAD DE AIRE 20 CM

• MUESTRA CON CAVIDAD DE AIRE 40 CM

En los tres casos se ha adosado a la muestra lana de roca

de 40 mm de espesor y 50 kg/m3 de densidad.

La muestra ha sido cercada perimetralmente por unos

tableros de madera adaptados a su altura con objeto de

evitar la absorción lateral.

Los resultados de las medidas están expresados en términos

del coeficiente de absorción acústica por metro cuadrado.

Según normas ISO 354 y UNE-EN 20354.

CARACTERÍSTICAS
COMPOSICIÓN:    Aglomerado chapado de 17 mm - Tablero DM de 13 mm. - Bajo pedido, Fenólicos y Okume

DIMENSIONES STANDARD en mm.:    600x600 - 600x1200 - 1000x2000

TIPOS DE PERFORACIÓN Y RANURADO STANDARD:
PERFORACIÓN:  ø 5 x 16 mm. e/e =   7,7% perforación

ø 8 x 20 mm. e/e = 12,6% perforación

ø 8 x 16 mm. e/e = 19,6% perforación

ø 8 x 20 mm. e/e al trasbolillo = 25,2% perforación

RANURADO:  Ranura 8 x 40 mm., 20 e/e y 20 entre ranuras = 25,5% perforación

Ranura 8 x 75 mm., 20 e/e y 20 entre ranuras = 30,8% perforación

ACABADO:    Madera a elegir, PVC, melanina, fórmica, DM para pintar y barnizar, etc.

MATERIAL BASE:    Aglomerado, DM. (También en material ignífugo clase M-1 standard)

Bajo pedido se pueden realizar los porcentajes y figuras de perforación que se deseen.



MUESTRA: Tablero de madera aglomerada perforada al 7,7%  DIMENSIONES UNITARIAS: 1.200 mm x 600 mm x 17 mm
PESO DE LA MUESTRA: 9,7 kg/m2 NÚMERO DE UNIDADES: 14 tableros  (2 x 7) SUPERFICIE DE LA MUESTRA: 10,08 m2  (2,4 m x 4,2 m)
CAVIDADES DE AIRE: 4 cm, 20 cm y 40 cm ABSORBENTE ADOSADO: Lana de roca de 40 mm y 50 kg/m3

TABLERO DE MADERA AGLOMERADA CON UNA PERFORACIÓN DEL 7,7%

MUESTRA: Tablero de DM perforado al 12,6%  DIMENSIONES UNITARIAS: 1.200 mm x 600 mm x 13 mm
PESO DE LA MUESTRA: 7,8 kg/m2 NÚMERO DE UNIDADES: 14 tableros  (2 x 7) SUPERFICIE DE LA MUESTRA: 10,08 m2  (2,4 m x 4,2 m)
CAVIDADES DE AIRE: 4 cm, 20 cm y 40 cm ABSORBENTE ADOSADO: Lana de roca de 40 mm y 50 kg/m3

TABLERO DE DM CON UNA PERFORACIÓN DEL 12,6%

MUESTRA: Tablero de madera aglomerada perforada al 19,6%  DIMENSIONES UNITARIAS: 1.200 mm x 600 mm x 17 mm
PESO DE LA MUESTRA: 9,0 kg/m2 NÚMERO DE UNIDADES: 14 tableros  (2 x 7) SUPERFICIE DE LA MUESTRA: 10,08 m2  (2,4 m x 4,2 m)
CAVIDADES DE AIRE: 4 cm, 20 cm y 40 cm ABSORBENTE ADOSADO: Lana de roca de 40 mm y 50 kg/m3

TABLERO DE MADERA AGLOMERADA CON UNA PERFORACIÓN DEL 19,6 %

Medida de los coefi
                                                 



oeficientes
          DE ABSORCIÓN ACÚSTICA

TABLERO DE DM CON UNA PERFORACIÓN DEL 25,2%

MUESTRA: Tablero de DM perforado al 25,2%  DIMENSIONES UNITARIAS: 1.200 mm x 600 mm x 13 mm
PESO DE LA MUESTRA: 6,8 kg/m2 NÚMERO DE UNIDADES: 14 tableros  (2 x 7) SUPERFICIE DE LA MUESTRA: 10,08 m2  (2,4 m x 4,2 m)
CAVIDADES DE AIRE: 4 cm, 20 cm y 40 cm ABSORBENTE ADOSADO: Lana de roca de 40 mm y 50 kg/m3

TABLERO DE MADERA AGLOMERADA CON UN RANURADO DEL 25,5%

MUESTRA: Tablero de madera aglomerada ranurada al 25,5%  DIMENSIONES UNITARIAS: 1.200 mm x 600 mm x 17 mm
PESO DE LA MUESTRA: 8,2 kg/m2 NÚMERO DE UNIDADES: 14 tableros  (2 x 7) SUPERFICIE DE LA MUESTRA: 10,08 m2  (2,4 m x 4,2 m)
CAVIDADES DE AIRE: 4 cm, 20 cm y 40 cm ABSORBENTE ADOSADO: Lana de roca de 40 mm y 50 kg/m3

TABLERO DE DM RANURADO DEL 30,8%

MUESTRA: Tablero de DM perforada ranurado al 30,8%  DIMENSIONES UNITARIAS: 1.200 mm x 600 mm x 13 mm
PESO DE LA MUESTRA: 6,4 kg/m2 NÚMERO DE UNIDADES: 14 tableros  (2 x 7) SUPERFICIE DE LA MUESTRA: 10,08 m2  (2,4 m x 4,2 m)
CAVIDADES DE AIRE: 4 cm, 20 cm y 40 cm ABSORBENTE ADOSADO: Lana de roca de 40 mm y 50 kg/m3





CAVIDAD DE AIRE DE 4 CM

CAVIDAD DE AIRE DE 20 CM

CAVIDAD DE AIRE DE 40 CM

    Medidas comparativas de los
DIFERENTES COEFICIENTES DE ABSORCIÓN ACÚSTICA
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PERFILERÍA VISTA DESMONTABLE
Placas lisas por un extremo apoyadas sobre
perfilería de 24mm primaria y secundaria.

PERFILERÍA SEMIVISTA DESMONTABLE
Placas mecanizadas permetralmente apoyadas
con perfiles  de 24mm primaria y secundaria.

PERFILERÍA OCULTA DESMONTABLE
Placas mecanizadas permetralmente y montadas
con perfil  de 24mm, incluyendo barras para
galgar y escuadras de fijación.

PERFILERÍA OCULTA NO DESMONTABLE
Placas mecanizadas permetralmente y apoyadas
sobre  de 24mm, primaria y secundaria.

COLOCACIÓN EN TECHOS

COLOCACIÓN EN PAREDES

Colocación con juntas vistas

Colocación placas sin junta



NOTSON ACÚSTICA, S.  L .
C/ Balmes,  335, ent lo.  3ª
08006 BARCELONA - SPAIN
Tels .  93 254 02 30
Fax 93 418 55 03
www. notson.es
E-mai l :  notson@notson.es

P A N E L E S  A C Ú S T I C O S Notsound
INSTALACIONES MAS

FRECUENTES:

• AUDITORIOS

• PALACIOS DE CONGRESOS

• HOTELES

• SALONES PARA BANQUETES

• RESTAURANTES Y CAFETERÍAS

• MUSEOS Y BIBLIOTECAS

• SALAS PRIVADAS

• TEATROS

• OFICINAS, ETC.



Acústico, de 50 mm de espesor con núcleo de Lana de Roca de baja densidad (tipo L)

Descripción
Los paneles ACH están formados por dos láminas de acero 
adheridas mediante adhesivo orgánico al núcleo de lana 
de roca.
La cara interior dispone de microperforaciones de 3 mm 
de diámetro. Entre la cara perforada y el núcleo se coloca 
un velo de fibra de vidrio. Para obtener más absorción 
acústica se puede fabricar, bajo consulta previa, panel con 
perforaciones de 5 mm de diámetro.
Las láminas de acero (EN 10346) pueden oscilar entre 0,5 
y 1,0 mm, siendo 0,5 mm el espesor estándar ACH. Los 
recubrimientos se aplican en función del uso del panel: 
SP25, PVDF25, PVDF35, HDS35, HDX55, PRISMA55, HPS200, 
etc., según norma EN 10169. El recubrimiento estándar ACH 
es el poliéster de 25 mm, SP25. Es posible fabricar con otros 
materiales bajo consulta: aluminio, acero inoxidable, etc.
El núcleo de lana de roca cumple con la norma EN 13162.

Dimensiones, pesos y características térmicas

Espesor 
mm

Ancho
mm

Long. máx. 
recomendada 

m

Tipo 
de núcleo

Peso 
kg/m2

Coef. 
Trans. 

Térmica
W/m2K

50 1.150 7,00 L 11,9 0,690

Los Paneles ACH estén concebidos para la construcción 
de cerramientos en grandes superficies industriales o de 
edificación civil. Se puede emplear indistintamente para 
la construcción de fachadas y particiones interiores de los 
siguientes tipos de edificios:
-  Locales calefactados.
-  Apantallamiento acústico interior en instalaciones 

industriales.
-  Locales de fabricación.
-  Locales donde el comportamiento al fuego sea requisito 

importante.
-  Cerramientos incombustibles: CPD’s, garajes, almacenes 

de sustancias peligrosas, etc.
-  Edificios donde la actividad es cambiante o destinados a 

su alquiler.

Aplicaciones

Las ventajas, al ser un panel prefabricado son la facilidad 
y rapidez en el montaje, homogeneidad y calidad de 
acabados, y sus certificaciones.

Ventajas

Comportamiento acústico*

Reacción al fuego
Clasificado A2-s1, d0 según norma EN-13501-1. 

Temperatura límite de empleo
y comportamiento al agua
-  Aplicaciones desde -5°C hasta +180°C.
- No hidrófilo.

Resistencia al fuego
Propiedad no declarada (PND).

Propiedades mecánicas a la flexión
Tabla sobrecarga de panel biapoyado.

Certificaciones de producto
Certificado conformidad 2.1 según norma EN 10204.

R
W

 (dB) R
A
 (dbA) a

W

31,0 30,6 0,90
* Consultar certificaciones al fabricante.

PF1 50 L AC-V3

PANEL DE FACHADA ACH

Perfil y Junta PF1

Perfil estándar

Perfil microperfilado Perfil liso

Sobrecarga
kg/m2 30 60 80 100 120 150 200

Luz (m) 5,07 3,22 2,45 1,96 1,64 1,30 1,05
Flecha L/180. Coeficiente seguridad: 2,5.

Saint-Gobain
Un referente mundial de hábitat sostenible.

Contacte con Nosotros
C/ Los Corrales. Parcelas C5 y C6
Polígono Industrial “La Ballestera”
19208 - Alovera (Guadalajara) – ESPAÑA
Teléfono: +34 949 20 98 93 / Fax: +34 949 20 98 95
www.panelesach.com / email: info@panelesach.com

Atención al Cliente
902 300 162

Redes Sociales



panel frigorífico industrial kidepanel frigorífico industrial kide

El PANEL FRIGORÍFICO INDUSTRIAL KIDE garantiza máximo poder de aislamiento 
en todo tipo de cámaras industriales. Y es que puede ser fabricado con un largo 
de hasta 12 metros, lo que reduce al máximo el número de juntas de las paredes, 
y puede alcanzar hasta los 200 mm. de espesor, logrando  un aislamiento total 
sea cual sea la magnitud de la cámara.

panel frigorífico industrial kide

la unión hace la fuerza y, por tanto, el aislamiento
Para la unión entre paneles, KIDE ha desarrollado un 
sistema de doble machihembrado que confiere a la unión 
la rigidez necesaria para la correcta realización de las 
instalaciones.

Además, el panel puede llevar incorporado el sistema de 
sujeción mediante gancho, que refuerza el ajuste de un 
panel contra el otro, logrando una hermeticidad óptima. 
Todo ello permite garantizar a nuestras cámaras máximo 
poder de aislamiento, traduciéndose en un considerable 
ahorro energético.

DOBLE JUNTA MACHIHEMBRADA 
KIDE: LA JUNTA PERFECTA PARA 
UN AISLAMIENTO TOTAL.

UN SISTEMA QUE ENGANCHA 
A QUIEN LO PRUEBA

14



panel frigorífico induspanel frigorífico industrial kide

A la hora de instalar una cámara, es fundamental que el 
montaje de los paneles, además de garantizar máximos 
resultados de aislamiento, sea lo más rápido y sencillo 
posible, permitiéndole ahorrar tiempo y, por lo tanto, 
dinero.

Conscientes de ello, las ventajas de nuestro sistema 
de sujeción con gancho también se traducen en una 

mayor rapidez y facilidad de 
montaje frente a los sistemas 

convencionales, ya que tan 
sólo basta girar la llave 

3/4 de vuelta para que el 
ajuste entre los paneles 
sea perfecto. Además, 
en caso de tener que 
soltar los paneles, este 
sistema es tan fácil de 

soltar como de ajustar.

El hecho de que nuestros PANELES INDUSTRIALES se 
fabriquen en discontinuo también aporta una serie de 
importantes ventajas. Por un lado, ventajas en cuanto 
a flexibilidad productiva ya que nuestro sistema de 
fabricación nos permite adaptarnos mucho  más 
fácilmente a las exigencias de nuestros clientes, tanto en 
plazos de entrega como en medidas, espesores y otros 
requerimientos específicos. Posibilitando además la 
reposición instantánea de cuaquier panel en caso de que 
sufra deterioros durante la instalación.

Por otro lado, la fabricación en discontinuo nos permite 
suministrar al cliente el panel totalmente terminado, para 
minimizar los trabajos en obra. De esta forma el montaje 
es mucho más rápido y económico. Con la posibilidad de 
que los paneles lleven incorporados los ganchos de unión 
para facilitar al máximo dicho montaje.

panel frigorífico indus
fácil de montar y desmontar

fabricar en discontinuo aporta continuas ventajas

UN SISTEMA DE FIJACIÓN REALMENTE CÓMODO Y RÁPIDO

AHORRO DE TIEMPO Y POR 
TANTO, DE DINERO
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Los paneles aislantes prefabricados KIDE, tipo SANDWICH 
de poliuretano, están acreditados con el certificado de 
producto AENOR y marcado      conforme a la norma 
UNE-EN 14509. Constan de:

especificaciones técnicas

  REVESTIMIENTO

STANDARD:

Chapa de acero ligeramente nervado, galvanizado y 
prelacado poliester (25µ) con un film de protección 
pelable.
Color blanco. Calidad alimentaria.

BAJO PEDIDO: 

Chapa de acero prelacado plastisol 100µ 

Chapa de acero inoxidable AISI 304 SCOTCH. 

Chapa de acero plastificado PVC alimentario de 120µ 

Chapa de acero de otros espesores.

Espesor panel en mm.

U (W/m2 ºC)

PESO PANEL Kg./m2

REVESTIDO 2 CARAS CHAPA 0,5 mm.

60

0,38

11

75

0,31

12

100

0,23

13

120

0,19

14

150

0,15

15

   SISTEMA DE UNIÓN

Junta doble machihembrada y con cajetines insertados 
que realizan el ensamblaje de los paneles mediante un 
gancho excéntrico (de acero inoxidable AISI 430), el cual 
se hace girar con una llave cuadrada y engancha a un eje 
metálico. Los ganchos van insertados únicamente en el 
lado largo del panel.
Máxima estanqueidad debido a su específico diseño.
- AL AIRE: Clasificación “O” a 50 Pa (EN 12114)
- AL AGUA: Clasificación “A” a 1.200 Pa (EN 12865)

   PANELES DE SUELO Y TECHO

Largo: Longitud máxima de 12.000 mm.
Ancho: 1.180 mm. útil. Ancho total 1.195 mm.
Espesor: 60, 75, 100, 120, 150, 180, 200 mm.
Tolerancias: Según norma UNE-EN 14509

  AISLAMIENTO 

Espuma rígida de poliuretano sin CFC ni HCFC
Densidad 40 Kg/m3 (tolerancia +3 -0 Kg/m3)
COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA media “U”

panel frigorífico industrial kidepanel frigorífico industrial kide
panel frigorífico industrial kide

180

0,19

17

200

0,15

18

16

  REACCIÓN AL FUEGO

- Panel BS2d0 (según Euroclases UNE-EN 13501-1)

- Rango de trabajo: Entre -40ºC y +75ºC según espesor.



Cargas admisibles para 
panel con tres apoyos 
y flecha de L/200, 
siendo L la distancia 
entre apoyos

panel frigorífico induspanel frigorífico industrial kide panel frigorífico indus

Cargas admisibles para 
panel con dos apoyos 
y flecha de L/200, 
siendo L la distancia 
entre apoyos

e = 60 mm
e = 75 mm
e = 100 mm
e = 120 mm
e = 150 mm
e = 180 mm
e = 200 mm

e = 60 mm
e = 75 mm
e = 100 mm
e = 120 mm
e = 150 mm
e = 180 mm
e = 200 mm

3 apoyos

2 apoyos

17

industrial

Cargas admisibles para panel según el espesor, flecha L/200 y norma NBE 95. El coeficiente de seguridad es de 1,7. Por 
tanto y según la norma, las combinaciones de cargas NO deben ser mayoradas.
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Silent Gliss®Silent Gliss®

Electric Curtain Track 
Systems



Silent Gliss®Silent Gliss® 3

Electric Curtain Track System

5600

3

Silent Gliss® 5600

Product Information

• The world’s most silent curtain track system. 
• Very elegant and premium appearance. 
• Applicable for contract as well as residential use. 
• New roller technology enables a very smooth operation (patent pending). 
• All regular curtain heading systems as well as Wave option apply with Silent Gliss 5600. 
• Strong motor for AC (90-260V) and DC (24V) applications. 
• Automatic end stop programming. 
• Easy manual end stop programming. 
• Motor can be equipped with modular radio receiver and can be combined with radio remote 

control system Silent Gliss 9940. 
• “Touch and Go” and integrated manual override offer easy operation. 
• Tandem operation with two motors on one track possible. 
• The maximum size of the system depends on fabric weight and application. 
• Stacking: single and pair stacks. For symmetric applications. 
• Large and attractive fabric offer.
• Easy ceiling, wall and recess fix. Bendable recess profile available. Profile can also be fixed 

directly onto ceiling without brackets. 
• The motor can be rotated into four different directions and also be mounted above the 

profile for maximum flexibility.
• The minimum bending radius is 25 cm.
• Standard colour: white and aluminum silk-matt.



Soluciones
m ó v i l e s

estanterías móviles

estanterías móviles motorizadas

estanterías móviles con control electrónico

Eun Grupo es una empresa en la vanguardia del desarrollo de sistemas de 
archivo y almacenaje para la optimización y gestión del espacio.

Entre la amplia gama de producto, destaca por su alta tecnología la línea de 
soluciones móviles desarrolladas por Eun Grupo, capaz de ofrecer variadas 
respuestas al problema de espacio.

Así, el concepto “móvil” es óptimo para garantizar la máxima flexibilidad, 
procurar un acceso práctico a la documentación - stocks, facilitar la gestión de 
la información y generar además, un entorno moderno mediante una imagen 
coordinada del conjunto.



Ventajas del sistema EunMobile

La aplicación del concepto “mó-
vil” en este producto proporcio-
na la capacidad de crear espa-
cios donde sea necesario con el 
simple desplazamiento de uno o 
varios carros.

El único requisito para conver-
tir en “móvil” este sistema es la 
necesidad de disponer de un  
pasillo de acceso, lo que con-
lleva la posibilidad de prácti-
camente duplicar la capacidad 
de almacenaje del espacio con 
respecto a sistemas de almace-
naje “estáticos”.

EunMobile se adapta a la per-
fección a la distribución de 
cualquier local, integrando en el 
diseño pilares, sistemas de ven-
tilación, etc.

Sist. Estático

Sist. Móvil

Pasillo de acceso

Pilares
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Una amplia gama de raíles ha 
sido desarrollada para su perfec-
ta integración en diferentes aca-
bados de suelo.

Dichos raíles sobre los que dis-
curren los carros han sido dota-
dos de las máximas garantías 
técnicas de seguridad como: 
sistema de guiado y antivuelco 
y alojamiento para la cadena de 
transmisión.

Raíles con doble rampa

Raíles suelo melaminado

Raíles empotrados

Sist. antivuelco
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Datos de Grupo

Potencia kVA 60 63
Potencia kW 48 50
Régimen de Funcionamiento r.p.m. 1.500
Tensión Estándar V 400/230
Tensiones disponibles V 230 - 230/132
Factor de potencia Cos Phi 0,8

SERVICIOSERVICIO PRP STANDBY

M O D E L O

HFW-60 T5
GAMA INDUSTRIAL

Insonorizado Estándar
Powered by FPT_IVECO

Ctra. Murcia - San Javier, km. 23,6 | 30730 San Javier (Murcia) SPAIN | Tel.: +34 902 19 11 28 / +34 968 19 11 28
Fax: +34 968 19 12 17 | Export Fax +34 968 19 04 20 | E-mail:info@himoinsa.com | www.himoinsa.com
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D10

REFRIGERADOS POR AGUA

TRIFÁSICOS

50 HZ

STAGE 2

DIESEL

HIMOINSA empresa con certificación de calidad ISO 9001
Los grupos electrógenos HIMOINSA cumplen el marcado CE que incluye las siguientes directivas:

• 2006/42/CE Seguridad de Máquinas.
• 2006/95/CE de Baja Tensión.
• 2004/108/CE de Compatibilidad Electromagnética.
• 2000/14/CE Emisiones Sonoras de Máquinas de uso al aire libre.(modificada por 2005/88/CE)
• EN 12100, EN 13857, EN 60204

Condiciones ambientales de referencia según la norma ISO 8528-1:2005: 1000 mbar, 25ºC, 30% humedad relativa.

Prime Power (PRP):
Según la norma ISO 8528-1:2005, es la potencia máxima disponible para empleo bajo cargas variables por un número ilimitado de horas por año entre
los intervalos de mantenimiento prescritos por el fabricante y en las condiciones ambientales establecidas por el mismo. La potencia media consumible
durante un periodo de 24 horas no debe rebasar el 70% de la PRP.

Emergency Standby Power (ESP): 
Según la norma ISO 8528-1:2005, es la potencia máxima disponible para empleo bajo cargas variables en caso de un corte de  energía de la red o en condiciones 
de prueba por un número limitado de horas por año de 200h entre los intervalos de mantenimiento prescritos por el fabricante y en las condiciones ambientales 
establecidas por el mismo. La potencia media consumible durante un periodo de 24 horas no debe rebasar el 70% de la ESP.

HIMOINSA HEADQUARTERS:
Fábrica: Ctra. Murcia - San Javier, Km. 23,6 | 30730 SAN JAVIER (Murcia) Spain
Tel.+34 968 19 11 28 Fax +34 968 19 12 17 Fax +34 968 19 04 20 info@himoinsa.com www.himoinsa.com

Centros Productivos:
ESPAÑA • FRANCIA • INDIA • CHINA • USA • BRASIL

Filiales:
ITALIA | PORTUGAL | POLONIA | ALEMANIA | SINGAPUR | EMIRATOS ARABES | MÉXICO | PANAMÁ | ARGENTINA | ANGOLA | UK



Especificaciones de Motor  1.500 r.p.m.

Potencia Nominal kW 53,3 58,8

Fabricante FPT_IVECO

Modelo NEF45 SM 1A

Tipo de Motor Diesel 4 tiempos

Tipo de Inyección Directa

Tipo aspiración Turboalimentado

Clindros, número y disposición 4 - L

Diámetro x Carrera mm 104 x 132

Cilindrada total L 4,5

Sistema de refrigeración Líquido (agua + 50% glicol)

Especificaciones del aceite motor ACEA E3 - E5

Relación de compresión 17,5 : 1

Consumo combustible Standby l/h 15

Consumo combustible 100 % PRP l/h 13,7

Consumo combustible 80 % PRP l/h 10,2

Consumo combustible 50 % PRP l/h 7

Consumo máximo de aceite a plena carga 0,5 % del consumo de combustible

Capacidad total de aceite
(incluido tubos, filtros) L 12,8

Cantidad total de líquido refrigerante L 18,5

Regulador Tipo Mecánico

Filtro de Aire Tipo Seco

Diámetro interior de salida de escape mm 70,3

SERVICIOSERVICIO PRP STANDBY

Alternador

Polos Nº 4

Tipo de conexión (estándar) Estrella  - Serie

Tipo de acoplamiento S-3 11"1/2

Grado de protección aislamiento Clase Clase H

Grado de protección mecánica (según IEC-34-5) IP23

Sistema de excitación Autoexcitado, sin escobillas

Regulador de tensión A.V.R. (Electrónico)

Tipo de soporte Monopalier

Sistema de acoplamiento Disco Flexible

Tipo de recubrimiento Estándar (Impregnación en vacío)

DATOS GENERADOR SINCRONODATOS GENERADOR SINCRONO

M O D E L O

HFW-60 T5
GAMA INDUSTRIAL

Insonorizado Estándar
Powered by FPT_IVECO
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Datos de Instalación

Máx. temperatura gas de escape ºC 483

Caudal de gas de escape Kg/s 0,09

Máxima contrapresión aceptable kPa 6

Diámetro exterior salida escape mm 90

Calor Evacuado por el escape KCal/Kwh 655,3

Sistema De EscapeSistema De Escape

Máximo caudal de aire necesario para la combustión m3/h 260

Caudal de aire ventilador motor m3/s 1,86

Caudal aire ventilador alternador m3/s 0,216

Cantidad De Aire NecesariaCantidad De Aire Necesaria

Potencia de arranque kW 3

Potencia de arranque CV 4,08

Batería recomendada Ah 100

Tensión Auxiliar Vcc 12

Sistema De Puesta En MarchaSistema De Puesta En Marcha

Tipo de combustible Diesel

Depósito combustible L 288

Otras capacidades de depósito de combustible L 450, 850

Sistema De CombustibleSistema De Combustible

M O D E L O

HFW-60 T5
GAMA INDUSTRIAL

Insonorizado Estándar
Powered by FPT_IVECO
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Dimensiones

M O D E L O

HFW-60 T5
GAMA INDUSTRIAL

Insonorizado Estándar
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Largo mm 2.750(L)

Alto mm 1.760(H)

Ancho mm 1.100(W)

Volumen de embalaje máximo m3 5,32
(*) Peso con líquidos en radiador y carter Kg 1.538

Capacidad del depósito L 288

Autonomía Horas 28

Nivel de presión sonora dB(A)@7m 69 ± 2,3

VERSIÓN ESTANDAR (Depósito de plástico)(*) (con accesorios estándar)

Dimensiones y Peso

HIMOINSA se reserva el derecho de modificar cualquier característica sin previo aviso.
Pesos y medidas basadas en los productos estandar. Las ilustraciones pueden incluir accesorios opcionales.

Las características técnicas descritas en este catálogo se corresponden con la información disponible en el momento de la impresión.
Diseño industrial bajo patente.

Distribuidor local
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Dimensiones de Otras Versiones Disponibles

Largo mm 2.750(L)

Alto mm 1.900(H)

Ancho mm 1.100(W)

Volumen de embalaje máximo m3 5,75
(*) Peso con líquidos en radiador y carter Kg 1.656

Capacidad del depósito L 450

Autonomía Horas 44

Nivel de presión sonora dB(A)@7m 69 ± 2,3

VERSIÓN GRAN CAPACIDAD (Depósito de acero)(*) (con accesorios estándar)

Dimensiones y Peso

Largo mm 2.750(L)

Alto mm 2.163(H)

Ancho mm 1.100(W)

Volumen de embalaje máximo m3 6,54
(*) Peso con líquidos en radiador y carter Kg 1.786

Capacidad del depósito L 850

Autonomía Horas 83

Nivel de presión sonora dB(A)@7m 69 ± 2,3

VERSIÓN GRAN CAPACIDAD (Depósito de acero)(*) (con accesorios estándar)

Dimensiones y Peso
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M5        
Cuadro control manual Auto-Start digital y protección magnetotérmica (según tensión y voltaje) y
diferencial con CEM7. Central digital CEM7

AS5       
Cuadro automático SIN conmutación y SIN control de red con central CEM7. (*) Opción AS5 con central
CEA7. Cuadro automático SIN conmutación y CON control de red.

CC2       
Armario de Conmutación Himoinsa CON visualización. Central digital CEC7
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AS5 + CC2 
Cuadro automático CON conmutación y CON control de red. La visualización estará en el grupo y en el
armario. Central digital CEM7+CEC7

AC5       
Cuadro automático por fallo de red. Armario en pared CON conmutación y protección magnetotérmica
(según tensión y voltaje). Central digital CEA7
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• : Estandar
x : No Incluido
• : Opcional

Lecturas de grupo CEM 7 CEA 7 CEC 7 CEM7 + CEC7

Tensión entre fases • • • •

Tensión entre fase y neutro • • • •

Intensidades • • • •

Frecuencia • • • •

Potencia aparente (kVA) • • • •

Potencia activa (kW) • • • •

Potencia reactiva (kVAr) • • • •

Factor de Potencia • • • •

Lecturas de red CEM 7 CEA 7 CEC 7 CEM7 + CEC7

Tensión entre fases x • • •

Tensión entre fase y neutro x • • •

Intensidades x • • •

Frecuencia x • • •

Potencia aparente x • x x

Potencia activa x • x x

Potencia reactiva x • x x

Factor de Potencia x • x x

Lecturas de motor CEM 7 CEA 7 CEC 7 CEM7 + CEC7

Temperatura de refrigerante • • x •

Presión de aceite • • x •

Nivel de combustible (%) • • x •

Tensión de batería • • x •

R.P.M. • • x •

Tensión alternador de carga de batería • • x •

Protecciones de motor CEM 7 CEA 7 CEC 7 CEM7 + CEC7

Alta temperatura de agua • • x •

Alta temperatura de agua por sensor • • x •

Baja temperatura de motor por sensor • • x •

Baja presión de aceite • • x •

Baja presión de aceite por sensor • • x •

Bajo nivel de agua • • x •

Parada inesperada • • x •
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• : Estandar
x : No Incluido
• : Opcional

Protecciones de motor CEM 7 CEA 7 CEC 7 CEM7 + CEC7

Reserva de combustible • • x •

Reserva de combustible por sensor • • x •

Fallo de parada • • x •

Fallo de tensión de batería • • x •

Fallo alternador carga batería • • x •

Sobrevelocidad • • x •

Subfrecuencia • • x •

Fallo de arranque • • x •

Parada de emergencia • • • •

Protecciones de alternador CEM 7 CEA 7 CEC 7 CEM7 + CEC7

Alta frecuencia • • • •

Baja frecuencia • • • •

Alta tensión • • • •

Baja tensión • • • •

Cortocircuito • • x •

Asimetría entre fases • • • •

Secuencia incorrecta de fases • • • •

Potencia Inversa_Inverse • • x •

Sobrecarga • • x •

Caída de señal de grupo • • • •

Contadores CEM 7 CEA 7 CEC 7 CEM7 + CEC7

Cuenta horas total • • • •

Cuenta horas parcial • • • •

Kilowatímetro • • • •

Contador de arranques válidos • • • •

Contador de arranques fallidos • • • •

Mantenimiento • • • •

Comunicaciones CEM 7 CEA 7 CEC 7 CEM7 + CEC7

RS232 • • • •

RS485 • • • •

Modbus IP • • • •

Modbus • • • •
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• : Estandar
x : No Incluido
• : Opcional

Comunicaciones CEM 7 CEA 7 CEC 7 CEM7 + CEC7

CCLAN • • x •

Software para PC • • • •

Módem analógico • • • •

Módem GSM/GPRS • • • •

Pantalla remota • • x •

Teleseñal • (8 + 4) • (8 + 4) x • (8 + 4)

J1939 • • x •

Prestaciones CEM 7 CEA 7 CEC 7 CEM7 + CEC7

Histórico de alarmas • (10) / (opc. +100) • (10) / (opc. +100) • (10) / (opc. +100) • (10) / (opc. +100)

Arranque externo • • • •

Inhibición de arranque • • • •

Arranque por fallo de red x • • •

Arranque por normativa EJP • • x •

Control de pre-calentamiento de motor • • x •

Activación de contactor de grupo • • • •

Activación de contactor de Red y Grupo x • • •

Control del trasiego de combustible • • x •

Control de temperatura de motor • • x •

Marcha forzada de grupo • • x •

Alarmas libres programables • • x •

Función de arranque de grupo en modo
test • • • •

Salidas libres programables • • x •

Multiligüe • • • •

Aplicaciones especiales CEM 7 CEA 7 CEC 7 CEM7 + CEC7

Localización GPS • • x •

Sincronismo • • x •

Sincronismo con la red • • x •

Eliminación del segundo • • x •

RAM7 • • x •

Panel repetitivo • • x •

Reloj programador • • x •
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Características de Grupo Electrógeno

Motor

· Motor diesel

· 4 tiempos

· Refrigerado por agua

· Arranque eléctrico 12V

· Radiador con ventilador soplante

· Filtro decantador (nivel no visible)

· Regulación mecánica

· Filtro de aire en seco

· Protecciones de partes calientes

· Protecciones de partes móviles

Opcional : · Bulbos de ATA

· Bulbos de BPA

· Sensor de nivel agua radiador

Alternador

· Autoexcitado y autorregulado

· 4 polos

· Regulación AVR

· Protección IP23

· Aislamiento clase H

· Monopalier

· Acoplamiento mediante discos flexibles

Sistema Eléctrico

· Cuadro eléctrico de control y potencia, con aparatos de medida y central de control (según necesidad y configuración)

· Protección magnetotérmica tetrapolar

· Protección diferencial regulable (tiempo y sensibilidad) de serie en M5 y AS5 con protección magnetotérmica

· Cargador de batería (incluido en grupos con cuadro de versión automática)

· Resistencia de caldeo (de serie en grupos con cuadro de versión automática)

· Alternador de carga de baterías con toma de tierra

· Batería/s de arranque instaladas (incluye/n cables y soporte)

· Instalación eléctrica de toma de tierra, con conexión prevista para pica de tierra (pica no suministrada)

Opcional : · Desconectador de batería/s
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Características de Grupo Electrógeno

Versión Insonoro

· Chasis Acero

· Kit de extracción de aceite del cárter

· Versatilidad para el montaje de chasis de gran capacidad con depósito metálico

· Amortiguadores antivibratorios

· Tanque de combustible

· Aforador de nivel de combustible

· Pulsador parada de emergencia

· Carrocería fabricada con chapa de alta calidad

· Alta resistencia mecánica

· Bajo nivel de emisiones sonoras

· Insonorización a base de lana de roca volcánica de alta densidad

· Acabado superficial a base de polvo de poliéster epoxídico (ensayo de niebla salina superior a 1000h)

· Total acceso a manteniemientos (agua, aceite y filtros sin desmontar capot)

· Gancho de izado reforzado para elevación con grúa

· Chasis estanco (hace función de doble pared retención líquidos)

· Tapón drenaje depósito

· Tapón drenaje chasis

· Chasis predispuesto para instalación de kit móvil

· Silencioso residencial de acero de -35db(A)

Opcional : · Válvula de 3 vías para trasiego de combustible (disponible con conexiones de 1/2" y de 3/8")

· Bomba de trasiego de combustible
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R1000 
Contador para grandes consumos

Principales características

• Mecanismo de medida extraíble del cuerpo 
del contador. 

• Diseño robusto para aguantar en 
condiciones difíciles de trabajo.

• Cuerpo resistente a la corrosión, recubierto 
con resina epoxi.

• Contador con turbina tangencial.

• Pre-instalación para emisor de pulsos reed 
u optoeléctrico.

• Homologación como clase A para 
instalación horizontal (de 50 a 100 mm).

• Esfera seca con grado de protección IP67.

• Gama de calibres de 50 a 250 mm. 

• Tapa desmontable. 

• Para uso con agua fría (máximo 50ºC).  

Funcionalidad y precisión
El R1000 ha sido diseñado para la medición de grandes caudales de agua fría 

en condiciones propias del riego ó similares. De clase metrológica A y con una 

turbina tangencial, sus características propias lo diferencian del sofi sticado 

contador Woltmann.

Robustez

La gran diferencia de este contador viene defi nida por su turbina tangencial. 

Su diseño le da la robustez necesaria para el trabajo con aguas de riego. La 

turbina no está expuesta al paso de arena u otros objetos. 

Transmisión de la lectura

Su esfera tiene opción de diferentes tipos de solidas de pulsos: reed u 

optoelectrico. 

Principio de funcionamiento

Su funcionamiento se basa en el movimiento de la turbina provocado por el 

empuje del agua que pasa a través del contador. Este movimiento se 

transmite al totalizaddor, mediante un acoplamiento magnético, realizándose 

así la lectura. 

DN50 a DN250



Garantía:
Los equipos están garantizados por dos años contra 
todo defecto de fabricación en su funcionamiento 
y/o materiales, a partir de la fecha de entrega. Esta 
garantía se entiende como  la sustitución de la pieza o 
piezas en nuestros talleres. La garantía no cubre daños 
ocasionados por una instalación incorrecta, manipu-
lación errónea, causas de fuerza mayor o si los datos 
aportados no se ajustan a las condiciones reales de 
trabajo. De la misma manera, quedaría excluida de la 
garantía la ruptura o avería por congelación del fl uido 
que hay en su interior y el consiguiente aumento del 
volumen del mismo. 
Para todo lo no recogido en este resumen, se aplica la 
condición de garantía que está a su disposición en las 
condiciones generales de Elster. 

Datos metrológicos
Calibre 50 65 80 100 125 150 200 250

Caudal máximo  qmax (±2%) m3/h 70 100 150 250 350 500 900 1.200

Caudal nominal qn (±2%) m3/h 15 25 40 60 100 150 250 400

Caudal de transición qt (±2%) m3/h 4,5 7,5 12 18 30 45 75 120

Caudal mínimo (horiz.) qmin (±5%) m3/h 1,2 2 3,2 4,8 8 12 20 32

Caudal con pérdida de carga 0,1bar m3/h 55 100 145 270 450 950 1.200 1.900

Presión nominal PN bar 16 16 10/16 16 16 16 16 16

Longitud (opcional) L mm 200 200 225 250 250 300 350 450

Altura H2 mm 130 240 250 260 275 290 315 355

Altura al eje H1 mm 72 85 95 105 120 135 160 200

Diámetro de brida B mm 130 130 130 130 130 130 130 130

Conexión D mm 50 65 80 100 125 150 200 250

Peso aproximado kg 11 13 15 19 24 30 48 85

Dígito indic. máx (en millones) m3 999.999 9.999.999

Lectura del contador

Dimensiones y pesos

Pérdida de carga del R1000

Curva típica de errores del R1000

Esfera

Plano

Catálogo Ref.: ElR10B02152

• 6 tambores m3. 

• Emisión de pulsos.

• Tapa desmontable. 

• Transmisión inductiva. 

Elster Medición, S.A.U.

Pol Masti-Loidi nº 13
C.P. 20100 Errenteria
Guipúzcoa

Tél.: +34 901 00 77 88 / 911 33 44 88
Fax: +34 912 10 72 37

 © 2015. Elster. Reservados todos los derechos. 

 Debido a la política de mejora de la empresa, ésta se reserva los   
 derechos de modificación de los datos publicados en esta hoja de  
 especificaciones sin previo aviso. 

 elster.iberconta@elster.com
 www.elster-iberconta.com

Emisor OPTO Emisor REED Emisor REED

 DN 50 - 125 mm 1/1 1/100 1/1.000

DN 150 - 250 mm 1/10 1/1.000 1/10.000

Emisión de pulsos
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HTTI-45-4T

 

Extractores helicoidales de tejado, con soporte inclinado
Ventilador:
- Base soporte en chapa de acero galvanizado
- Hélices en poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
- Sombrete deflector antilluvia
- Dirección aire motor-hélice

Motor:
- Motores eficiencia IE-2. excepto potencias inferiores a 0.75 Kw. monofásicos y 2
velocidades.
- Motores clase F. con rodamientos a bolas. protección IP55
- Trifásicos 230/400V-50Hz(hasta 5.5CV) y 400/690V-50Hz(potencias superiores a 5.5CV)
- Temperatura máxima del aire a transportar: -25ºC+ 60ºC

Acabado:
- Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado

Bajo demanda:
- Todas las inclinaciones y medidas de base requeridas (máx. longitud 2m)
- Fabricación en chapa de acero inoxidable
- Bobinados especiales para diferentes tensiones
- Certificación ATEX Categoría 2

CURVA CARACTERÍSTICA Y ACÚSTICA PARA 1,2KG/M³

Punto Diseño
Q (m³/h)
Pe (mmca)

Punto Servicio (PS)
Q (m³/h)
Pe (mmca)
Pd (mmca)
Pt (mmca)
Velocidad (rpm)
Máx. Temp. (ºC)
Velocidad salida aire
(m/s)
Potencia Mecánica (kW)

 

Acústica: Irradiación, 10 (m), 1 plano reflectante Banda Lw dB(A) Lp dB(A)
63 Hz - -
125 Hz - -
250 Hz - -
500 Hz - -
1000 Hz - -
2000 Hz - -
4000 Hz - -
8000 Hz - -
TOTAL 94 66

1/3
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caudal máximo (m³/h) 6594
Velocidad (rpm) 1370
Peso aprox. (kg) 45,70

  Rendimiento 33,4%
Grado eficiencia N 41,8
Categoría de medición A
Categoría eficiencia Estático
Relación específica 1,00
Caudal (m³/h) 4228
Presión (mmca) 13,80
Potencia eléctrica (kW) 0,47
Velocidad (rpm) 1392
Variador de velocidad VSD no necesario
Observaciones Datos de ventilador interno.

Datos establecidos en el punto de máxima eficiencia

DATOS DEL MOTOR

Potencia Mecánica Nominal (kW) 0,37
Hz/fases 50/3
Motor (rpm) 1370
Polos 4
Corriente máx. (A) 380-415 V Y 1,17
Corriente máx. (A) 220-240 V D 2,02
Protección del motor IP55
Tamaño del bastidor del motor 71

Los datos pueden cambiar, por favor consulte la placa del motor

 

ACCESORIOS DISPONIBLES

INT

                     

Se debe comprobar que el accesorio es adecuado para el modelo de ventilador

2/3
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DIMENSIONES

A B C D ØF G H ØI
780 130 200 250 850 730 520 470

Las dimensiones sin unidades definidas explícitamente se muestran en milímetros (mm)

3/3



www.sodeca.com Los datos de este informe pueden cambiar sin previo aviso
v1.12.0.0
DB v1.12.2.0

INFORME TÉCNICO DE DATOS
23/05/2016

CJHCH-63-4T-2

 

Unidades de ventilación helicoidales, con caja aislada acústicamente
Unidades de ventilación con aislamiento interior acústico. con tapas de registro
desmontables.

Ventilador:
- Estructura en acero galvanizado con aislamiento térmico y acústico
- Hélices en poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
- Unidades de ventilación preparadas para trabajo vertical o horizontal
- Dirección aire motor-hélice

Motor:
- Motores eficiencia IE-2. excepto potencias inferiores a 0.75 Kw. monofásicos y 2
velocidades.
- Motores clase F. con rodamientos a bolas. protección IP55. excepto modelos monofásicos
desde el tamaño 45 hasta el tamaño 56. protección IP54. De 1 ó 2 velocidades según
modelo
- Monofásicos 230V-50Hz. y trifásicos 230/400V-50Hz(hasta 5.5CV) y 400/690V-
50Hz(potencias superiores a 5.5CV)
- Temperatura de trabajo : -25ºC+ 50ºC

Acabado:
- Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado.

Bajo demanda:
- Hélices versión AL en fundición de aluminio
- Dirección aire hélice-motor.
- Hélices reversibles 100%
- Bobinados especiales para diferentes tensiones

CURVA CARACTERÍSTICA Y ACÚSTICA PARA 1,2KG/M³

Punto Diseño
Q (m³/h) 10939
Pe (mmca) 20

Punto Servicio (PS)
Q (m³/h) 11340,04
Pe (mmca) 21,49
Pd (mmca) 5,86
Pt (mmca) 27,35
Velocidad (rpm) 1430
Máx. Temp. (ºC) 50
Velocidad salida aire
(m/s)

9,78

SFP (kW/m³/s) 0,47
Potencia Mecánica (kW) 1,23

 

Acústica: Irradiación, 3 (m), 1 plano reflectante Banda Lw dB(A) Lp dB(A)
63 Hz 49 31
125 Hz 69 51
250 Hz 77 59
500 Hz 82 64
1000 Hz 84 66
2000 Hz 81 63
4000 Hz 74 56
8000 Hz 63 45
TOTAL 88 70
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www.sodeca.com Los datos de este informe pueden cambiar sin previo aviso
v1.12.0.0
DB v1.12.2.0

INFORME TÉCNICO DE DATOS
23/05/2016

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caudal máximo (m³/h) 18911,16
Velocidad (rpm) 1430
Peso aprox. (kg) 63,70

  Rendimiento 44,6%
Grado eficiencia N 49,8
Categoría de medición C
Categoría eficiencia Estático
Relación específica 1,00
Caudal (m³/h) 11688
Presión (mmca) 20,93
Potencia eléctrica (kW) 1,49
Velocidad (rpm) 1442
Variador de velocidad VSD no necesario
Observaciones Datos de ventilador interno.

Datos establecidos en el punto de máxima eficiencia

DATOS DEL MOTOR

Potencia Mecánica Nominal (kW) 1,50
Hz/fases 50/3
Motor (rpm) 1430
Polos 4
Corriente máx. (A) 380-415 V Y 3,44
Corriente máx. (A) 220-240 V D 5,96
Protección del motor IP55
Tamaño del bastidor del motor 90

Los datos pueden cambiar, por favor consulte la placa del motor

 

ACCESORIOS DISPONIBLES

INT C2V RM AR VSD3/A-
RFT/VSD1/A-

RFM

AET P PL SI-PIR SI-SMOKE SI-CO2 SI-TEMP

SI-
TEMP+HUME

DAD

SI-PRESIÓN SI-TIMER SI-FUENTE
DE

ALIMENTACI
ÓN

SI-VENT SI-
PRESOSTAT

O

           

Se debe comprobar que el accesorio es adecuado para el modelo de ventilador

DIMENSIONES

A C D1
825 550 690

Las dimensiones sin unidades definidas explícitamente se muestran en milímetros (mm)
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www.sodeca.com Los datos de este informe pueden cambiar sin previo aviso
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INFORME TÉCNICO DE DATOS
23/05/2016

CJHCH-63-4T-2

 

Unidades de ventilación helicoidales, con caja aislada acústicamente
Unidades de ventilación con aislamiento interior acústico. con tapas de registro
desmontables.

Ventilador:
- Estructura en acero galvanizado con aislamiento térmico y acústico
- Hélices en poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
- Unidades de ventilación preparadas para trabajo vertical o horizontal
- Dirección aire motor-hélice

Motor:
- Motores eficiencia IE-2. excepto potencias inferiores a 0.75 Kw. monofásicos y 2
velocidades.
- Motores clase F. con rodamientos a bolas. protección IP55. excepto modelos monofásicos
desde el tamaño 45 hasta el tamaño 56. protección IP54. De 1 ó 2 velocidades según
modelo
- Monofásicos 230V-50Hz. y trifásicos 230/400V-50Hz(hasta 5.5CV) y 400/690V-
50Hz(potencias superiores a 5.5CV)
- Temperatura de trabajo : -25ºC+ 50ºC

Acabado:
- Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado.

Bajo demanda:
- Hélices versión AL en fundición de aluminio
- Dirección aire hélice-motor.
- Hélices reversibles 100%
- Bobinados especiales para diferentes tensiones

CURVA CARACTERÍSTICA Y ACÚSTICA PARA 1,2KG/M³

Punto Diseño
Q (m³/h) 10652
Pe (mmca) 20

Punto Servicio (PS)
Q (m³/h) 11126,91
Pe (mmca) 21,82
Pd (mmca) 5,64
Pt (mmca) 27,46
Velocidad (rpm) 1430
Máx. Temp. (ºC) 50
Velocidad salida aire
(m/s)

9,60

SFP (kW/m³/s) 0,48
Potencia Mecánica (kW) 1,23

 

Acústica: Irradiación, 3 (m), 1 plano reflectante Banda Lw dB(A) Lp dB(A)
63 Hz 49 31
125 Hz 69 51
250 Hz 77 59
500 Hz 82 64
1000 Hz 84 66
2000 Hz 81 63
4000 Hz 74 56
8000 Hz 63 45
TOTAL 88 70
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www.sodeca.com Los datos de este informe pueden cambiar sin previo aviso
v1.12.0.0
DB v1.12.2.0

INFORME TÉCNICO DE DATOS
23/05/2016

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caudal máximo (m³/h) 18911,16
Velocidad (rpm) 1430
Peso aprox. (kg) 63,70

  Rendimiento 44,6%
Grado eficiencia N 49,8
Categoría de medición C
Categoría eficiencia Estático
Relación específica 1,00
Caudal (m³/h) 11688
Presión (mmca) 20,93
Potencia eléctrica (kW) 1,49
Velocidad (rpm) 1442
Variador de velocidad VSD no necesario
Observaciones Datos de ventilador interno.

Datos establecidos en el punto de máxima eficiencia

DATOS DEL MOTOR

Potencia Mecánica Nominal (kW) 1,50
Hz/fases 50/3
Motor (rpm) 1430
Polos 4
Corriente máx. (A) 380-415 V Y 3,44
Corriente máx. (A) 220-240 V D 5,96
Protección del motor IP55
Tamaño del bastidor del motor 90

Los datos pueden cambiar, por favor consulte la placa del motor

 

ACCESORIOS DISPONIBLES

INT C2V RM AR VSD3/A-
RFT/VSD1/A-

RFM

AET P PL SI-PIR SI-SMOKE SI-CO2 SI-TEMP

SI-
TEMP+HUME

DAD

SI-PRESIÓN SI-TIMER SI-FUENTE
DE

ALIMENTACI
ÓN

SI-VENT SI-
PRESOSTAT

O

           

Se debe comprobar que el accesorio es adecuado para el modelo de ventilador

DIMENSIONES

A C D1
825 550 690

Las dimensiones sin unidades definidas explícitamente se muestran en milímetros (mm)
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TENERIA AJUNTAMENT D’IGUALADA_PL2A

19.01.2016

Proyecto
elaborado por

iGuzzini Illuminazione Iberica S.A _ Delegació
Catalunya

Teléfono 633482933
Fax

e-Mail jordi.murgou@iguzzini.es

IGUZZINI MJ70 Palco 23,2W / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 99  100  100  100  74

MJ70 :
Proyector orientable con adaptador para instalación sobre raíl de tensión de
red para lámpara LED de alto rendimiento con emisión monocromática en
color Warm White (3000K). Óptica medium (15-20°). Alimentador electrónico
dimerizable integrado en el producto. La luminaria ha sido realizada en
aluminio fundido a presión y material termoplástico, permite una rotación de
360◙alrededor del eje vertical y una inclinación de 90◙respecto al plano
horizontal, consta de bloqueos mecánicos del enfoque, para ambos
movimientos y se activan actuando con una misma herramienta sobre dos
tornillos, uno situado en el lateral de la varilla y otro sobre el adaptador de
raíl. Disipación pasiva del calor. Proyector con capacidad para alojar dos
accesorios planos al mismo tiempo. Asimismo, se puede aplicar otro
componente externo a elegir entre aletas direccionales y pantalla
antideslumbrante. Todos los accesorios externos pueden girar 360◙
respecto al eje longitudinal del proyector.

MJ70.001 - Proyector cuerpo pequeño - 19W - LED 1100 lm - warm white -
CRI(Ra) 90 - alimentador electrónico y dimmer - óptica spot - Blanco
A04D - Lámpara LED WARM WHITE CRI 90

Emisión de luz 1:
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TENERIA AJUNTAMENT D’IGUALADA_PL2A

19.01.2016

Proyecto
elaborado por

iGuzzini Illuminazione Iberica S.A _ Delegació
Catalunya

Teléfono 633482933
Fax

e-Mail jordi.murgou@iguzzini.es

IGUZZINI MT37 Palco 23,5W / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 99  100  100  100  75

MT37 :
Proyector para interiores orientable con adaptador para instalación sobre raíl
DALI. Luminaria realizada en fundición a presión de aluminio. La doble
orientabilidad del proyector permite una rotación de 360° alrededor del eje
vertical y una inclinación de 90° respecto al plano horizontal. Bloqueos
mecánicos del direccionamiento tanto para la rotación alrededor del eje
vertical como respecto al plano horizontal. Alimentador electrónico
incorporado. Reflector de aluminio especular superpuro con facetas
especiales que mejoran la distribución del haz luminoso (OPTIBEAM).

MT37.001 - proyector - cuerpo pequeño - warm white - alimentador DALI -
óptica wide flood - 20W 2000lm - CRI 90 - Blanco
A06D - Lámpara LED WARM WHITE CRI 90

Emisión de luz 1:
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TENERIA AJUNTAMENT D’IGUALADA_PL2A

19.01.2016

Proyecto
elaborado por

iGuzzini Illuminazione Iberica S.A _ Delegació
Catalunya

Teléfono 633482933
Fax

e-Mail jordi.murgou@iguzzini.es

iGuzzini illuminazione S.p.A N208_LC08 Palco: small body - warm white 3000K CRI90 -

ssp 6° optic / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.

Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 99  100  100  100  79

Emisión de luz 1:
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elaborado por

iGuzzini Illuminazione Iberica S.A _ Delegació
Catalunya

Teléfono 633482933
Fax
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IGUZZINI N173_LENGTH05 Underscore15 - 18 14,4W / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 96
Código CIE Flux: 49  81  96  96  50

N173 :
Producto para iluminación lineal - con LED monocromático blanco de alta
reproducción cromática - realizado en circuito flexible blanco, protección
externa en perfil de silicona transparente con tapas terminales. Grado de
protección IP65 para la tira de longitud integral (sin cortar). Los extremos de
los circuitos llevan conectores con grado de protección IP20, por lo que las
operaciones de adaptación para el aislamiento de los conectores quedan a
cargo del instalador. Se suministra en bobinas de 5 metros enrolladas en
soportes específicos; el empaque incluye un kit de conexiones para las
conexiones en línea o a la alimentación. La tira puede cortarse a una
distancia de 125 mm; en caso de cortes intermedios, asegúrese de sellar
correctamente los extremos cortados para restablecer las condiciones de
protección. Características LED: color blanco 3000K - CRI 90 - SDCM 3 - 56
LED/m - ángulo de apertura 112° - 72 W totales - alimentación 24 V.
Alimentadores a pedir separadamente.

N173.000 - Tira flexible- 5 m - 72W 24 V 14,4W/m LED blanca 3000 K - CRI
90 - Indeterminado
LENGTH05 - Longitud 0.5 (m)
LC16 - Lámpara LED 3000 K CRI>90

Emisión de luz 1:

Existencias:
1 x
1 x Fuente 1
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Teléfono 633482933
Fax
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IGUZZINI N173_LENGTH1 Underscore15 - 18 14,4W / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 96
Código CIE Flux: 49  81  96  96  100

N173 :
Producto para iluminación lineal - con LED monocromático blanco de alta
reproducción cromática - realizado en circuito flexible blanco, protección
externa en perfil de silicona transparente con tapas terminales. Grado de
protección IP65 para la tira de longitud integral (sin cortar). Los extremos de
los circuitos llevan conectores con grado de protección IP20, por lo que las
operaciones de adaptación para el aislamiento de los conectores quedan a
cargo del instalador. Se suministra en bobinas de 5 metros enrolladas en
soportes específicos; el empaque incluye un kit de conexiones para las
conexiones en línea o a la alimentación. La tira puede cortarse a una
distancia de 125 mm; en caso de cortes intermedios, asegúrese de sellar
correctamente los extremos cortados para restablecer las condiciones de
protección. Características LED: color blanco 3000K - CRI 90 - SDCM 3 - 56
LED/m - ángulo de apertura 112° - 72 W totales - alimentación 24 V.
Alimentadores a pedir separadamente.

N173.000 - Tira flexible- 5 m - 72W 24 V 14,4W/m LED blanca 3000 K - CRI
90 - Indeterminado
LENGTH1 - Longitud 1 (m)
LC16 - Lámpara LED 3000 K CRI>90

Emisión de luz 1:

Existencias:
1 x
1 x Fuente 1
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IGUZZINI 6784 Raíl empotrado / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 0
Código CIE Flux: 100  100  100  100  00

6784 :
Carril electrificado DALI de aleación de aluminio con dos aletas laterales
para apoyar los paneles del falso techo. En su interior están alojados los
conductores de cobre, todos ellos sometidos a un tratamiento contra la
oxidación de acuerdo con las normas EN 60570. Los conductores están
revestidos con perfiles extruidos rígidos de material aislante de PVC de alta
rigidez dieléctrica y alta resistividad de aislamiento. Dos conductores de
alimentación más dos conductores DALI para controlar los productos
(encendido y dimerización). Disponibles en color (01) blanco, (04) negro y
(12) aluminio.

6784.001 - carril para falso techo - 2000 mm x 52 mm H 37,4 mm - DALI -
Blanco

Emisión de luz 1:
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IGUZZINI 3125_FLOOD_0509 Familia GREENWICH 340W / Hoja de datos de
luminarias

Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 30  65  97  100  74

3125 :
Luminaria para iluminación Up-down de interiores, destinada al uso de
lámparas de halogenuros metálicos 2x150W HIT. Constituida por un cuerpo
de aluminio torneado y un anillo de aluminio extruido calandrado, unido al
cuerpo mediante el ajuste de tornillos en separadores específicos. El cierre
hermético de la luminaria está garantizado además por la presencia del
prensacable PG11 para el cable de alimentación. Cristales templados de
protección con junta silicónica, ajustados al cuerpo mediante tornillos de
bayoneta, placa portacomponentes de aluminio con tornillería de acero,
grupo de alimentación con modificador de fase y sistema de protección
contra cortocircuitos. Ópticas de aluminio superpuro al 99,85%, sometidas a
proceso de arenado y abrillantado, con dispositivo de regulación desde 60°
hasta 100° de la emisión down-light y spill-ring contra el deslumbramiento
luminoso.

0509 :
Cable de suspensión de acero con sistema de enganche rápido de pistón en
acero con regulación milimétrica. L=3000 mm

3125.015 - Suspención de luz directa e indirecta 150/150W HIT - Gris
FLOOD - Óptica (F)
0509.015 - Cables de suspensión - Gris
1619 - Lámpara Halogenuros metálicos 150W G12 3000 K (Mastercolour
Philips CDM-T)
1619 - Lámpara Halogenuros metálicos 150W G12 3000 K (Mastercolour
Philips CDM-T)

Emisión de luz 1:
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IGUZZINI P002 View 46,2W / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 64  91  99  100  90

P002 :
Proyector orientable con adaptador para instalación sobre raíl de tensión de
red para lámpara LED PCB lineal en color Warm White (3000K). Incluye
reflector de aluminio súper puro anodizado para garantizar una distribución
luminosa wide flood. Alimentador electrónico integrado en el cuerpo. Cuerpo
óptico en aluminio fundido a presión. Rotación de 360◙alrededor del eje
vertical e inclinación de 90° respecto al plano horizontal. Disipación pasiva
del calor. Posibilidad de instalación de varios accesorios externos como el
apantallamiento antireflejo y el apantallamiento asimétrico.

P002.004 - cuerpo grande - warm white 3000K óptica medium WF - 43W
3600lm - Nero
A20D - Lámpara LED WARM CRI 80

Emisión de luz 1:
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IGUZZINI MV93 Reflex C.o.B. 14,6W / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 97  100  100  100  74

MV93 :
Luminaria circular fija para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B.
Versión con marco para instalación en apoyo. Reflector metalizado con
vapores de aluminio al vacío con capa de protección antirayado. Cuerpo de
aluminio fundido a presión y sistema de disipación pasiva. Luminaria
equipada con led en tono de color warm white (3000K). Emisión luminosa de
luz general con luminancia controlada UGR<19 1500 cd/m2 a>65° óptica
wide flood.

MV93.039 - Empotrable circular fijo - Ø 96 mm - warm white - óptica wide
flood - UGR<19 - 12W 1500lm - Blanco / Aluminio
LD28 - Lámpara LED Warm White CRI 80

Emisión de luz 1:

Existencias:
1 x
1 x Fuente 1
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IGUZZINI N231 Reflex C.o.B. 31,7W / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 98  100  100  100  88

N231 :
Luminaria circular fija para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B.
Versión con marco para instalación en apoyo. Reflector metalizado con
vapores de aluminio al vacío con capa de protección antirayado. Cuerpo de
aluminio fundido a presión y sistema de disipación pasiva. Luminaria
equipada con led en tono de color warm white (3000K). Emisión luminosa de
luz general con luminancia controlada UGR<19 1500 cd/m2 a>65° óptica
flood.

N231.039 - Empotrable circular fijo - Ø 125 mm - warm white - óptica flood -
UGR<19 - 29W 3000lm - Blanco / Aluminio
LD36 - Lámpara LED Warm White CRI 80

Emisión de luz 1:

Existencias:
1 x
1 x Fuente 1
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Design iGuzzini / Arup iGuzzini

View 

código
P014

Descripción técnica
Luminaria de pared o techo para interiores con emisión indirecta destinada al uso de lámparas LED PCB warm white (3000K).
Emisión 100% up light. Cuerpo óptico de aluminio fundido a presión. Incluye reflector de aluminio súper puro anodizado para
garantizar una distribución luminosa up light wall washer de iluminación general. Alimentador DALI integrado en el cuerpo.
Disipación pasiva del calor.

Instalación
En pared

Dimensiones (mm)
178x210x67

Colores
Blanco (01)

Montaje
fijación en pared | a la pared

Información de cableado
Luminaria equipada con componentes DALI

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes
Para montaje
óptico

View

febrero 2016
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Design artec3 Studio iGuzzini

Flujo total emitido [Lm]: 1508,2 Flujo total hacia el hemisferio superior [Lm]: 0
Potencial total [W]: 23,2 Flujo en situaciones de emergencia [Lm]: /
Eficiencia luminosa (lm/W, valor real): 65 Tesión [V]: 
Life Time: 50.000h  L80  B10 (Ta 25°C) Número de elementos ópticos: 1

Rendimiento [%]: 75 Número de lámparas por óptico: 1
Código lampe: LED Anclaje: /
Código ZVEI: LED Pérdidas del transformador [W]: 3,2
Potencia nominal [W]: 20 Temperatura del color [K]: 3000
Flujo nominal [Lm]: 2000 IRC: 90
Intensidad máxima [cd]: / Longitud de onda [Nm]: /
Ángulo de apertura [°]: 46° MacAdam Step: <3

Palco 

código
P210

Descripción técnica
Proyector orientable con adaptador para la instalación sobre raíl de tensión de red para lámpara LED de alto rendimiento con
emisión monocromática en color Warm White (3000 K). Alimentador electrónico regulable incorporado en el producto. El aparato
está realizado en fundición a presión de aluminio y material termoplástico, ofrece una rotación de 360° en torno al eje vertical y una
inclinación de 90° respecto al plano horizontal, cuenta con bloqueos mecánicos de direccionamiento, para ambos movimientos, que
se accionan con una única herramienta en dos tornillos, uno lateralmente en la barra y uno en el adaptador de raíl. Disipación pasiva
del calor. Proyector apto para contener hasta dos accesorios planos al mismo tiempo. Además, puede aplicarse un componente
externo adicional elegido entre aletas direccionales y pantalla antideslumbramiento. Todos los accesorios externos pueden
orientarse de 360° respecto al eje longitudinal del proyector.

Instalación
Con raíl electrificado sobre base

Dimensiones (mm)
ø102x204

Colores
Blanco (01) | Negro (04)

Peso (kg)
1.28

Montaje
raíl trifásico

Información de cableado
Componentes electrónicos regulables en el interior del aparato

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes
Para montaje
óptico

Configuraciones productos: P210+LED
LED: LED WARM WHITE CRI 90

Características del producto

Características del tipo óptico 1

Polar

Coeficientes de uso

Curva límite de luminancia

Diagrama UGR

Palco

febrero 2016
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Design artec3 Studio iGuzzini

Flujo total emitido [Lm]: 1508,2 Flujo total hacia el hemisferio superior [Lm]: 0
Potencial total [W]: 23,2 Flujo en situaciones de emergencia [Lm]: /
Eficiencia luminosa (lm/W, valor real): 65 Tesión [V]: 
Life Time: 50.000h  L80  B10 (Ta 25°C) Número de elementos ópticos: 1

Rendimiento [%]: 75 Número de lámparas por óptico: 1
Código lampe: LED Anclaje: /
Código ZVEI: LED Pérdidas del transformador [W]: 3,2
Potencia nominal [W]: 20 Temperatura del color [K]: 3000
Flujo nominal [Lm]: 2000 IRC: 90
Intensidad máxima [cd]: / Longitud de onda [Nm]: /
Ángulo de apertura [°]: 46° MacAdam Step: <3

Palco 

código
P210

Descripción técnica
Proyector orientable con adaptador para la instalación sobre raíl de tensión de red para lámpara LED de alto rendimiento con
emisión monocromática en color Warm White (3000 K). Alimentador electrónico regulable incorporado en el producto. El aparato
está realizado en fundición a presión de aluminio y material termoplástico, ofrece una rotación de 360° en torno al eje vertical y una
inclinación de 90° respecto al plano horizontal, cuenta con bloqueos mecánicos de direccionamiento, para ambos movimientos, que
se accionan con una única herramienta en dos tornillos, uno lateralmente en la barra y uno en el adaptador de raíl. Disipación pasiva
del calor. Proyector apto para contener hasta dos accesorios planos al mismo tiempo. Además, puede aplicarse un componente
externo adicional elegido entre aletas direccionales y pantalla antideslumbramiento. Todos los accesorios externos pueden
orientarse de 360° respecto al eje longitudinal del proyector.

Instalación
Con raíl electrificado sobre base

Dimensiones (mm)
ø102x204

Colores
Blanco (01) | Negro (04)

Peso (kg)
1.28

Montaje
raíl trifásico

Información de cableado
Componentes electrónicos regulables en el interior del aparato

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes
Para montaje
óptico

Configuraciones productos: P210+LED
LED: LED WARM WHITE CRI 90

Características del producto

Características del tipo óptico 1

Polar

Coeficientes de uso

Curva límite de luminancia

Diagrama UGR

Palco
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Design artec3 Studio iGuzzini

Flujo total emitido [Lm]: 1508,2 Flujo total hacia el hemisferio superior [Lm]: 0
Potencial total [W]: 23,2 Flujo en situaciones de emergencia [Lm]: /
Eficiencia luminosa (lm/W, valor real): 65 Tesión [V]: 
Life Time: 50.000h  L80  B10 (Ta 25°C) Número de elementos ópticos: 1

Rendimiento [%]: 75 Número de lámparas por óptico: 1
Código lampe: LED Anclaje: /
Código ZVEI: LED Pérdidas del transformador [W]: 3,2
Potencia nominal [W]: 20 Temperatura del color [K]: 3000
Flujo nominal [Lm]: 2000 IRC: 90
Intensidad máxima [cd]: / Longitud de onda [Nm]: /
Ángulo de apertura [°]: 46° MacAdam Step: <3

Palco 

código
P210

Descripción técnica
Proyector orientable con adaptador para la instalación sobre raíl de tensión de red para lámpara LED de alto rendimiento con
emisión monocromática en color Warm White (3000 K). Alimentador electrónico regulable incorporado en el producto. El aparato
está realizado en fundición a presión de aluminio y material termoplástico, ofrece una rotación de 360° en torno al eje vertical y una
inclinación de 90° respecto al plano horizontal, cuenta con bloqueos mecánicos de direccionamiento, para ambos movimientos, que
se accionan con una única herramienta en dos tornillos, uno lateralmente en la barra y uno en el adaptador de raíl. Disipación pasiva
del calor. Proyector apto para contener hasta dos accesorios planos al mismo tiempo. Además, puede aplicarse un componente
externo adicional elegido entre aletas direccionales y pantalla antideslumbramiento. Todos los accesorios externos pueden
orientarse de 360° respecto al eje longitudinal del proyector.

Instalación
Con raíl electrificado sobre base

Dimensiones (mm)
ø102x204

Colores
Blanco (01) | Negro (04)

Peso (kg)
1.28

Montaje
raíl trifásico

Información de cableado
Componentes electrónicos regulables en el interior del aparato

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes
Para montaje
óptico

Configuraciones productos: P210+LED
LED: LED WARM WHITE CRI 90

Características del producto

Características del tipo óptico 1

Polar

Coeficientes de uso

Curva límite de luminancia

Diagrama UGR

Palco
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Design iGuzzini iGuzzini

Flujo total emitido [Lm]: 437,3 Flujo total hacia el hemisferio superior [Lm]: 0
Potencial total [W]: 8,8 Flujo en situaciones de emergencia [Lm]: /
Eficiencia luminosa (lm/W, valor real): 49,7 Tesión [V]: 
Life Time: 50.000h  L80  B10 (Ta 25°C) Número de elementos ópticos: 1

Rendimiento [%]: 73 Número de lámparas por óptico: 1
Código lampe: LED Anclaje: /
Código ZVEI: LED Pérdidas del transformador [W]: 1,5
Potencia nominal [W]: 7,3 Temperatura del color [K]: 3000
Flujo nominal [Lm]: 600 IRC: 90
Intensidad máxima [cd]: / Longitud de onda [Nm]: /
Ángulo de apertura [°]: 40° MacAdam Step: <3

Laser 

código
P318

Descripción técnica
Empotrable circular con marco de tope. Versión fija. Posición retrasada del led para minimizar el deslumbramiento (UGR < 15). El
cuerpo principal de aluminio fundido a presión incluye una superficie radiante que asegura una óptima disipación del calor. Reflector
de alta definición en material termoplástico metalizado  óptica flood (40º). Estructura con marco externo de tope en aluminio
fundido a presión, disponible en un único acabado blanco. Anillo interno de material termoplástico, disponible en varios acabados
pintados o metalizados. Cristal de protección incluido Ensamblaje fácil y rápido sin necesidad de herramientas. LED 3000K de alto
índice de rendimiento cromático. Unidad de alimentación disponible con codificación separada.

Instalación
Empotrable en falso techo con muelles de acero anticaída  espesor mínimo del falso techo 1 mm  orificio de preparación Ø 59 mm.

Dimensiones (mm)
ø67x62

Colores
Blanco (01) | Blanco/Latón (41) | Blanco / Negro (47) | Blanco/Cromo (E4) | blanco / cromo bruñido (E7) | blanco / oro satinado (E9)

Peso (kg)
0.13

Montaje
empotrable en la pared | empotrable en el techo

Información de cableado
Alimentadores con corriente constante disponibles con código independiente: ONOFF / regulable 110V / regulable DALI / regulable
con corte de fase  el empotrable incluye cable y conector rápido de conexión al conector suministrado con el alimentador.

Notas
Amplia gama de accesorios decorativos y difusores.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes
En la parte visible del producto
una vez instalado

Configuraciones productos: P318+LED
LED: LED 3000K CRI90

Características del producto

Características del tipo óptico 1

Polar

Coeficientes de uso

Curva límite de luminancia

Diagrama UGR

Laser
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Design iGuzzini iGuzzini

Flujo total emitido [Lm]: 437,3 Flujo total hacia el hemisferio superior [Lm]: 0
Potencial total [W]: 8,8 Flujo en situaciones de emergencia [Lm]: /
Eficiencia luminosa (lm/W, valor real): 49,7 Tesión [V]: 
Life Time: 50.000h  L80  B10 (Ta 25°C) Número de elementos ópticos: 1

Rendimiento [%]: 73 Número de lámparas por óptico: 1
Código lampe: LED Anclaje: /
Código ZVEI: LED Pérdidas del transformador [W]: 1,5
Potencia nominal [W]: 7,3 Temperatura del color [K]: 3000
Flujo nominal [Lm]: 600 IRC: 90
Intensidad máxima [cd]: / Longitud de onda [Nm]: /
Ángulo de apertura [°]: 40° MacAdam Step: <3

Laser 

código
P318

Descripción técnica
Empotrable circular con marco de tope. Versión fija. Posición retrasada del led para minimizar el deslumbramiento (UGR < 15). El
cuerpo principal de aluminio fundido a presión incluye una superficie radiante que asegura una óptima disipación del calor. Reflector
de alta definición en material termoplástico metalizado  óptica flood (40º). Estructura con marco externo de tope en aluminio
fundido a presión, disponible en un único acabado blanco. Anillo interno de material termoplástico, disponible en varios acabados
pintados o metalizados. Cristal de protección incluido Ensamblaje fácil y rápido sin necesidad de herramientas. LED 3000K de alto
índice de rendimiento cromático. Unidad de alimentación disponible con codificación separada.

Instalación
Empotrable en falso techo con muelles de acero anticaída  espesor mínimo del falso techo 1 mm  orificio de preparación Ø 59 mm.

Dimensiones (mm)
ø67x62

Colores
Blanco (01) | Blanco/Latón (41) | Blanco / Negro (47) | Blanco/Cromo (E4) | blanco / cromo bruñido (E7) | blanco / oro satinado (E9)

Peso (kg)
0.13

Montaje
empotrable en la pared | empotrable en el techo

Información de cableado
Alimentadores con corriente constante disponibles con código independiente: ONOFF / regulable 110V / regulable DALI / regulable
con corte de fase  el empotrable incluye cable y conector rápido de conexión al conector suministrado con el alimentador.

Notas
Amplia gama de accesorios decorativos y difusores.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes
En la parte visible del producto
una vez instalado

Configuraciones productos: P318+LED
LED: LED 3000K CRI90

Características del producto

Características del tipo óptico 1

Polar

Coeficientes de uso

Curva límite de luminancia

Diagrama UGR

Laser

febrero 2016
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LINESFicha técnica de producto

Tel. +34937366800

Fax +34937861551

14-04-2016LAMP  se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan 
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la 
información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es. 
 
Cumple con la Directiva 2010/30/UE

 1 / 3Pág.

Web www.lamp.es

5041140 LINES G2 MOD.B 3000 NW

Descripción:

Módulo lumínico modelo LINES G2 MOD.B 3000 NW de la marca LAMP, para incluir en estructuras LAMPTUB, 
BASIC y OVAL. Modelo B, diseñado para sustituir reflector T8 1x36W, o para construir estructura lineal con 
tecnología LED. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico 
incorporado. Con difusor transparente. Clase de aislamiento I. 

Peso: 900 g

IEE : A+

Instalación:

Lámpara:

MID POWER TRIDONICTipología:

50.000 L80 B50Horas de vida led:

21WPotencia:

4000ºK :

80IRC :

3MacAdam:

Equipo : Electrónico

Plum: 24.8W

220-240V 50-60HzAlimentación:

Características eléctricas:

Características técnicas:

Certificados de Calidad:

Datos fotométricos:

Flujo de salida: 2.953 lm Eficacia: 119,1 lm/w



LINESFicha técnica de producto

Tel. +34937366800

Fax +34937861551

14-04-2016LAMP  se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan 
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la 
información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es. 
 
Cumple con la Directiva 2010/30/UE

 1 / 3Pág.

Web www.lamp.es

5041160 LINES G2 MOD.B 5500 NW

Descripción:

Módulo lumínico modelo LINES G2 MOD.B 5500 NW de la marca LAMP, para incluir en estructuras LAMPTUB, 
BASIC y OVAL. Modelo B, diseñado para sustituir reflector T8 2X36W, o para construir estructura lineal con 
tecnología LED. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico 
incorporado. Con difusor transparente. Clase de aislamiento I. 

Peso: 900 g

IEE : A+

Instalación:

Lámpara:

MID POWER TRIDONICTipología:

50.000 L80 B50Horas de vida led:

40WPotencia:

4000ºK :

80IRC :

3MacAdam:

Equipo : Electrónico

Plum: 44W

220-240V 50-60HzAlimentación:

Características eléctricas:

Características técnicas:

Certificados de Calidad:

Datos fotométricos:

Flujo de salida: 5.360 lm Eficacia: 121,8 lm/w



LINESFicha técnica de producto

Tel. +34937366800

Fax +34937861551

14-04-2016LAMP  se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan 
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la 
información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es. 
 
Cumple con la Directiva 2010/30/UE
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Web www.lamp.es

5041180 LINES G2 MOD.C 6500 NW

Descripción:

Módulo lumínico modelo LINES G2 MOD.C 6500 NW de la marca LAMP, para incluir en estructuras LAMPTUB, 
BASIC y OVAL. Modelo C, diseñado para sustituir reflector T8 1x58W, o para construir estructura lineal con 
tecnología LED. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico 
incorporado. Con difusor transparente. Clase de aislamiento I. 

Peso: 1.084 g

IEE : A+

Instalación:

Lámpara:

MID POWER TRIDONICTipología:

50.000 L80 B50Horas de vida led:

52WPotencia:

4000ºK :

80IRC :

3MacAdam:

Equipo : Electrónico

Plum: 55W

220-240V 50-60HzAlimentación:

Características eléctricas:

Características técnicas:

Certificados de Calidad:

Datos fotométricos:

Flujo de salida: 6.700 lm Eficacia: 121,8 lm/w



LINESFicha técnica de producto

Tel. +34937366800

Fax +34937861551

14-04-2016LAMP  se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan 
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la 
información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es. 
 
Cumple con la Directiva 2010/30/UE
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Web www.lamp.es

Montaje

Descripción:Cód. producto:

5100030 LINES ACC. LAMPTUB MOD.C PROF+LOUV WH.

Descripción:Cód. producto:

5100060 LINES ACC. LAMPTUB MOD.C PROF+DIFF WH.

Descripción:Cód. producto:

5106400 LAMPTUB ACC. END COVER WH.

Descripción:Cód. producto:

5200030 LINES ACC. OVAL MOD.C PROF+LOUV WH.

Descripción:Cód. producto:

5200060 LINES ACC. OVAL MOD.C PROF+DIFF WH.

Descripción:Cód. producto:

5206010 ACC. INTM JOINT A

Descripción:Cód. producto:

5206400 OVAL ACC. END COVER WH.

Descripción:Cód. producto:

5400030 LINES ACC. BASIC MOD.C PROF+LOUV WH.

Descripción:Cód. producto:

5400060 LINES ACC. BASIC MOD.C PROF+DIFF WH.

Descripción:Cód. producto:

5406400 BASIC ACC. END COVER WH.



LINESFicha técnica de producto
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Fax +34937861551

14-04-2016LAMP  se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan 
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Descripción:Cód. producto:

9606010 ACC. INTM JOINT B

Óptico

Descripción:Cód. producto:

5100090 LINES ACC. LAMPTUB MOD.C DIFFUSER

5200090 LINES ACC. OVAL MOD.C DIFFUSER

5400090 LINES ACC. BASIC MOD.C DIFFUSER



LINESFicha técnica de producto

Tel. +34937366800

Fax +34937861551

02-02-2016LAMP  se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan 
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la 
información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es. 
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Web www.lamp.es

5100080 LINES ACC. LAMPTUB MOD.B DIFFUSER

Descripción:

Accesorio para módulo modelo LINES ACC. LAMPTUB MOD.B DIFFUSER de la marca LAMP. Tipo difusor de 
policarbonato especial para LED. Para módulo B. Permite un grado de protección IP40. 

IEE :

Instalación:

Lámpara:

Tipología:

Características eléctricas:

Características técnicas:

Certificados de Calidad:

Datos fotométricos:



LINESFicha técnica de producto
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02-02-2016LAMP  se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan 
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la 
información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es. 
 
Cumple con la Directiva 2010/30/UE

 1 / 1Pág.

Web www.lamp.es

5100090 LINES ACC. LAMPTUB MOD.C DIFFUSER

Descripción:

Accesorio para módulo modelo LINES ACC. LAMPTUB MOD.C DIFFUSER de la marca LAMP. Tipo difusor de 
policarbonato especial para LED. Para módulo C. Permite un grado de protección IP40. 

IEE :

Instalación:

Lámpara:

Tipología:

Características eléctricas:

Características técnicas:

Certificados de Calidad:

Datos fotométricos:



Product benefits

_ Quick, simple and safe replacement without rewiring
_ Low maintenance costs thanks to long lifetime
_ Energy savings of up to 65 % (compared to T8 fluorescent lamp on CCG)
_ Instant-on light, therefore ideally suitable in combination with sensor technology
_ Very high resistance to switching loads
_ Also suitable for operation at low temperatures

Product features

_ LED alternative to classic T8 fluorescent lamps in CCG luminaires
_ Uniform illumination
_ Wide beam angle: 160° (1.2 m), 150° (1.5 m)
_ Integrated ECG with high power factor
_ Mercury-free and RoHS compliant
_ Type of protection: IP20

Product datasheet

ST8RB-EM 20 W/840 1200 mm Rotatable EM
SubstiTUBE Basic | Standard LED tubes for electromagnetic control gears

Areas of application

_ General illumination within ambient temperatures from
–20…+45 °C

_ Cooling and storage rooms
_ Corridors, stairways, parking garages
_ Ideal for simple lighting tasks

__
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Technical data

Electrical data

Nominal wattage 20.00 W

Rated wattage 20.00 W

Nominal voltage 220…240 V

Operating frequency 50…60 Hz

Type of current AC

Max. tube no. on circuit break. 10 A (B) 75 / 13 / 75  1)

Max. tube no. on circuit break. 16 A (B) 120 / 21 / 120  1)

Power factor λ > 0.90

1) Operated with conventional control gear / Operated with conventional control gear incl. compensation capacitor / Operated with direct mains
connection (220…240 V)

Photometrical data

Light color (designation) Cool White

Color temperature 4000 K

Nominal luminous flux 2100 lm

Rated luminous flux 2100 lm

Color rendering index Ra >80

Standard deviation of color matching ≤5 sdcm

Light technical data

Starting time < 0.5 s

Warm-up time (60 %) < 2.00 s

Rated beam angle (half peak value) 160.00 °

Dimensions & weight

Overall length 1213 mm

Product datasheet

__
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Tube diameter 27.5 mm

Base diameter 27.5 mm

Product weight 165.00 g

Temperatures & operating conditions

Ambient temperature range -20…+45 °C

Temperature range in operation [PIM] -20…65 °C

Lifespan

Nominal lamp life time 40000 h

Rated lamp life time 40000 h

Lumen main.fact.at end of nom.life time 0.70

Number of switching cycles 200000

Additional product data

Base (standard designation) G13

Mercury-free Yes

Product remark When used to replace a T8 fluorescent lamp the total
energy efficiency and light distribution depends on
the design of the lighting system/Not usable in
luminaires with serial lamp connection, i.e. more than
one tube at one magnetic ballast (tandem circuitry)

Capabilities

Dimmable No

Certificates & standards

Standards CE; VDE

Energy efficiency class A+

Energy consumption 24 kWh/1000h

Country specific categorizations

Order reference ST8RB-1.2M 20W/

Logistical data

Temperature range at storage -20…80 °C

Product datasheet

__
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Wiring Diagram

Wiring diagram

Equipment / Accessories

_ Suitable for operation with low-loss and conventional control gears

Safety advice

Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation
instruction.
Not suitable for operation with electronic control gear.

Logistical Data

Product code Product description Packaging unit
(Pieces/Unit)

Dimensions (length
x width x height)

Volume Gross weight

4052899937390 ST8RB-EM 20 W/840
1200 mm Rotatable
EM

Shipping carton box
25

1335 mm x 166 mm
x 182 mm

40.33 dm³ 6608.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or
more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

References / Links

Product datasheet

__
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For current information see
 www.osram.com/substitube

Legal advice

When used to replace a T8 fluorescent lamp the total energy efficiency and light distribution depends on the design of the
lighting system.

Disclaimer

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

Product datasheet

__
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Product benefits

_ Quick, simple and safe replacement without rewiring
_ Low maintenance costs thanks to long lifetime
_ Energy savings of up to 65 % (compared to T8 fluorescent lamp on CCG)
_ Instant-on light, therefore ideally suitable in combination with sensor technology
_ Very high resistance to switching loads
_ Also suitable for operation at low temperatures

Product features

_ LED alternative to classic T8 fluorescent lamps in CCG luminaires
_ Uniform illumination
_ Wide beam angle: 160° (1.2 m), 150° (1.5 m)
_ Integrated ECG with high power factor
_ Mercury-free and RoHS compliant
_ Type of protection: IP20

Product datasheet

ST8B-EM 22 W/830 1500 mm EM
SubstiTUBE Basic | Standard LED tubes for electromagnetic control gears

Areas of application

_ General illumination within ambient temperatures from
–20…+45 °C

_ Cooling and storage rooms
_ Corridors, stairways, parking garages
_ Ideal for simple lighting tasks

__
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Technical data

Electrical data

Nominal wattage 22.00 W

Rated wattage 22.00 W

Nominal voltage 220…240 V

Operating frequency 50…60 Hz

Type of current AC

Max. tube no. on circuit break. 10 A (B) 65 / 12 / 65  1)

Max. tube no. on circuit break. 16 A (B) 105 / 19 / 105  1)

Power factor λ > 0.90

1) Operated with conventional control gear / Operated with conventional control gear incl. compensation capacitor / Operated with direct mains
connection (220…240 V)

Photometrical data

Light color (designation) Warm White

Color temperature 3000 K

Nominal luminous flux 2160 lm

Rated luminous flux 2160 lm

Color rendering index Ra >80

Standard deviation of color matching ≤5 sdcm

Light technical data

Starting time < 0.5 s

Warm-up time (60 %) < 2.00 s

Rated beam angle (half peak value) 150.00 °

Dimensions & weight

Overall length 1513 mm

Product datasheet

__
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Tube diameter 27.5 mm

Base diameter 27.5 mm

Product weight 275.00 g

Temperatures & operating conditions

Ambient temperature range -20…+45 °C

Temperature range in operation [PIM] -20…65 °C

Lifespan

Nominal lamp life time 40000 h

Rated lamp life time 40000 h

Lumen main.fact.at end of nom.life time 0.70

Number of switching cycles 200000

Additional product data

Base (standard designation) G13

Mercury-free Yes

Product remark When used to replace a T8 fluorescent lamp the total
energy efficiency and light distribution depends on
the design of the lighting system/Not usable in
luminaires with serial lamp connection, i.e. more than
one tube at one magnetic ballast (tandem circuitry)

Capabilities

Dimmable No

Certificates & standards

Standards CE/VDE

Energy efficiency class A

Energy consumption 27 kWh/1000h

Country specific categorizations

ILCOS DR-22/30/1B-G13-26/1500

Order reference ST8B-1.5M 22W/8

Logistical data

Temperature range at storage -20…80 °C

Product datasheet

__
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Wiring Diagram

Wiring diagram

Equipment / Accessories

_ Suitable for operation with low-loss and conventional control gears

Safety advice

Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation
instruction.
Not suitable for operation with electronic control gear.

Logistical Data

Product code Product description Packaging unit
(Pieces/Unit)

Dimensions (length
x width x height)

Volume Gross weight

4052899937369 ST8B-EM 22 W/830
1500 mm EM

Shipping carton box
25

1637 mm x 166 mm
x 182 mm

49.46 dm³ 10066.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or
more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

References / Links

Product datasheet

__
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For current information see
 www.osram.com/substitube

Legal advice

When used to replace a T8 fluorescent lamp the total energy efficiency and light distribution depends on the design of the
lighting system.

Disclaimer

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

Product datasheet

__
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FINELAMPFicha técnica de producto

Tel. +34937366800

Fax +34937861551

02-02-2016LAMP  se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan 
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la 
información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es. 
 
Cumple con la Directiva 2010/30/UE

 1 / 2Pág.

Web www.lamp.es

6141130 FINELAMP TC-L 55W WH.

Descripción:

Aplique para adosar a pared modelo FINELAMP TC-L 55W WH. de la marca LAMP. Fabricado en extrusión de 
aluminio pintado en color blanco mate. Modelo para lámpara TC-L 55W y equipo electrónico incorporado. Con 
reflector asimétrico de aluminio brillante de elevada pureza para radiación indirecta. Clase de aislamiento I. 
Ángulo de basculación 30º. 

Acabado: Blanco mate

Peso: 3.794 g

IEE : A

Instalación: Aplique

Lámpara:

1X55WPotencia:

2G11Casquillo:

TC-LTipología:

Equipo : Electrónico

Plum: 57.2W

230V-50HZAlimentación:

Características eléctricas:

Características técnicas:

Certificados de Calidad:

Datos fotométricos:



FINELAMPFicha técnica de producto

Tel. +34937366800

Fax +34937861551

02-02-2016LAMP  se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan 
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la 
información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es. 
 
Cumple con la Directiva 2010/30/UE
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Projecte bàsic i executiu de rehabilitació de l’antic edifici de la Teneria per a Edifici Docent i Arxiu Comarcal de l’Anoia.  
Expedient 1845/octubre 2016. 
PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
 
 

MEMÒRIA Pàgina 1 de 2 
 

1. INTRODUCCIÓ 

El present pla de control de qualitat està format per la documentació següent: 

1. MEMÒRIA 

2. PLA DE CONTROL: UNITATS D’OBRA 

3. PLA DE CONTROL: CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 

4. PRESSUPOST 

 

2. OBJECTE 

El Pla té com a objectiu establir els esquemes bàsics del control de qualitat de l’obra. Aquesta 
presenta una sèrie d’unitats susceptibles de control a fi de garantir els mínims de qualitat exigibles. Es 
determinen quines són les unitats a controlar, els tipus de control  i els assaigs normalitzats a emprar. 

Una segona finalitat és conseqüència o resultat de l’anterior i proporciona el cost que aquest control 
ha de representar en el total de l’obra. 

 

3. OBRA SUBJECTE AL PLA 

L’Obra subjecta al pla de control de qualitat és  PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE 
REHABILITACIÓ DE L’ANTIC EDIFICI DE LA TENERIA PER A EDIFICI DOCENT I ARXIU 
COMARCAL DE L’ANOIA. 

 

4. PROMOTOR 

El propietari de l’edifici és l’AJUNTAMENT D’IGUALADA, amb seu a la plaça de l’Ajuntament, 
núm. 1, d’Igualada, amb N.I.F.- P-0810100-H. 

 

5. CRITERIS GENERALS  

El CTE i l’EHE-08 han comportat un replantejament de les condicions de control de qualitat en el marc 
del procés constructiu. Seguint amb els paràmetres de GESTIO DE LA QUALITAT, cal identificar la 
necessitat de satisfer les especificacions de projecte i disseny però també la necessitat d’avaluar el 
procés i no el producte final, i per tant, s’entén que l’objectiu es basa en la millora continua no només 
del producte sinó també del procés.   

Per tant, el nou concepte que es desenvolupa el Mètode de Control de Qualitat, gira a l’entorn 
d’entendre que el model parteix dels següents criteris generals :  

 

 GESTIO DE LA QUALITAT  

El concepte de control de qualitat es substitueix pel concepte GESTIÓ DE LA QUALITAT ja que 
esdevé un control no tan sols sobre el producte (per exemple els criteris del decret 375/88 de 
Control de Qualitat) sinó, d’acord amb l’article 7 de la primera part del CTE, també durant 
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l’execució el DEO (direcció d’execució de les obres) ha de controlar “cada unitat d’obra (...) la 
conformitat amb allò indicat en el projecte.” 

 

 TRES FASES DE CONTROL 

De cada procés cal documentar el seu control en tres fases : control de RECEPCIÓ DE 
PRODUCTES, EQUIPS I SISTEMES (d’ara endavant PEiS), control de L’EXECUCIÓ, i Control 
d’OBRA ACABADA., d’acord els articles 7.2, 7.3 i 7.4 de la part I del CTE. 

 

 PROCESSOS I SUBPROCESSOS 

Aquests processos es troben codificats en base a 28 processos constructius acordats pel Consell 
de Col·legis d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya i a les seves unitats d’obra segons 
el llistat que es desenvolupa dins la base de dades pel control de qualitat del CAATEEB.   

 
6. PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 

Previ l’inici de l’obra, es  redactarà el PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT, a partir del pla de 
control de qualitat i  l’autocontrol del constructor, presentant el constructor el seu programa de control 
segons la EHE08 per l’obra de referència amb anterioritat al començament de la mateixa. 

 

7. PRESSUPOST 

El pressupost d’execució material del pla de control de qualitat ascendeix a 23.240,73 €  (sense el 
13% de despeses generals, ni el 6% de benefici industriaI, ni el 21% d’IVA).  

Les despeses que s'originin seran a càrrec del contractista fins a l'u i mig per cent (1,5%) de l'import 
del tipus de licitació, atès el que disposa  la clàusula 67 dels Plecs de clàusules administratives 
generals dels contractes d'obres i instal·lacions i als de concessió pública. Si les despeses per aquest 
concepte sobrepassen l'esmentat límit, seran a càrrec de la Corporació els que donin resultat 
satisfactori i del contractista si no reuneixen les condicions que es fixen en els respectius plecs.   

 

 

L’autor del projecte, 

 

 

 

Carles Crespo i Veigas       
Arquitecte Municipal      

 

Igualada,  octubre de 2016 
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IDENTIFICACIÓ DE PROJECTE 
 

Projecte: BÀSIC I EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DE L’ANTIC EDIFCI DE LA 
TENERIA PER A EDIFICI DOCENT I ARXIU COMARCAL DE L’ANOIA 

Ref: 1845/16 

Localització:  IGUALADA 
Projectista: CARLES CRESPO I VEIGAS, arquitecte municipal 
Autor pla: Marta Miquel i Pujantell, arquitecta tècnica municipal Data:10/2016 

 

PROCESOS CONSTRUCTIUS OBJECTE DE CONTROL 
 X PQ-0111 ENDERROCS   X PQ-1021 ENVANS DE MAO 
 X PQ-0121 EXCAVACIONS    PQ-1031 ENVANS DE PLAQUES I PANELLS 
 X PQ-0122 REBLERTS  X PQ-11 IMPERMEABILITZACIONS* 

 X PQ-0127 RASES I POUS  X PQ-12 AÏLLAMENTS* 

  PQ-0131 ESTREBADES I APUNTALAMENTS   X PQ-1311 ENRAJOLATS 
 X PQ-0141 TRANSPORT DE TERRES I RUNA   X PQ-1321 APLACAT 
  PQ-0161 EIXUGADES I ESGOTAMENTS  X PQ-1331 ARREBOSSATS 
  PQ-0162 TRENCAMENTS HIDRAULICS   X PQ-1341 ESTUCATS ESGRAFIATS I MONOCAPES 
  PQ-0171 SOLS ESTABILITZATS AMB CAL CIMENT LLIGANT   X PQ-1351 GUARNITS I ENLLUITS 
  PQ-0181 ANCORATGES AL TERRENY   X PQ-1371 REVESTIMENT FLEXIBLE 
X  PQ-0191 GESTIO DE RESIDUS   X PQ-1381 REVESTIMENT LLEUGER 
  PQ-0212 FONAMENTS I ELEM. DE CONTENCIÓ REPARATS   X PQ-1391 PINTURES 
X  PQ-0213 SABATES    PQ-13A1 TEIXITS 
  PQ-0214 POUS DE FONAMENTACIÓ   X PQ-13B1 FALS SOSTRES 
  PQ-0215 MURS   X PQ-1421 SUBBASES I RECRESCUDES 
  PQ-0216 PANTALLES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU   X PQ-1431 SOLERA DE FORMIGÓ 
  PQ-0217 PANTALLES PREFABRICADES DE FORMIGÓ    PQ-14A1 PAVIMENT TECNIC 
  PQ-0218 LLOSES DE FONAMENTACIÓ   X PQ-14B1 PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 
  PQ-0219 PILOTS DE CLAVAMENT PREFABRICATS   X PQ-14C1 PAVIMENT FLEXIBLE 
  PQ-021A PILOTS IN SITU    PQ-14D1 PAVIMENT CONTINU 
  PQ-0311 ESTRUCTURA DE FUSTA    PQ-14E1 VORERA (URBANITZACIÓ) 
 X PQ-0411 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ    PQ-14F1 VIALS (URBANITZACIÓ) 
X  PQ-0413 FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS   X PQ-1511 FINESTRA I BALCONERA 
 X PQ-0511 ESTRUCTURES METÀLIQUES   X PQ-1531 PORTES 
 X PQ-05O1 PROTECCIO ESTRUCT. ACER DAVANT CORROSIÓ   X PQ-15P1 VIDRES 
  PQ-0612 ESTRUCTURA DE BLOC DE FORMIGÓ   X PQ-1611 BARANES 
 X PQ-0613 ESTRUCTURA DE FÀBRICA DE  MAONS CERÀMICS   X PQ-1641 SENYALITZACIONS DE SEGURETAT 
  PQ-0616 ESTRUCTURA DE BLOCS ARGILA ALLEUGERIDA   X PQ-1711 EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS 
  PQ-06X1 ESTRUCTURA DE MAÇONERIA    PQ-1741 DRENATGE 
  PQ-0711 ESTRUCTURA PREFABRICADA    PQ-1761 INSTAL·LACIONS DE RECOLLIDA DE RESIDUS 
  PQ-0811 TERRAT AJARDINAT    PQ-1771 XARXA DE CLAVEGUERAM 
 X PQ-0831 TERRAT    PQ-1781 ELEMENTS DE DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS 
 X PQ-0841 COBERTES TRANSLUCIDES   X PQ-1811 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 
  PQ-0851 TEULADES DE FIBROCIMENT   X PQ-1821 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 
  PQ-0861 TEULADES GALVANITZADES   X PQ-1911 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 
  PQ-0871 TEULADES D’ALIATGES LLEUGERS    PQ-2011 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA 
  PQ-0881 TEULADA DE PISSARRA    PQ-2013 CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 
  PQ-0891 TEULADA DE SINTETICS    PQ-2021 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA 
  PQ-08A1 TEULADES DE TEULES   X PQ-2031 ENLLUMENAT 
  PQ-08B1 TEULADES DE ZINC    PQ-2111 INSTAL·LACIÓ DE GAS 
  PQ-08C1 TEULADA DE PLAQUES ASFÀLTIQUES  X PQ-2211 INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 
  PQ-0911 TANCAMENTS ELEMENTS DE FORMIGO    PQ-2213 INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA 
 X PQ-0921 TANCAMENTS CERÀMICS   X PQ-2311 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC 
  PQ-0931 PARETS DE CARREUS   X PQ-2411 PARALLAMPS 
  PQ-0941 PAREDATS   X PQ-2511 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 
  PQ-0961 MURS CORTINA  X PQ-2621 ASCENSORS 
  PQ-0971 TANCAMENT DE PANELLS   PQ-2711 ALTRES INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS 
  PQ-0981 TANCAMENT DE PECES DE VIDRE  X PQ-2811 APARELLS SANITARIS 

* Els controls referents a les impermeabilitzacions i aïllaments es troben als processos constructius corresponents. 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

01 - MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 011 - ENDERROCS 
  011- ENDERROCS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu: Verificació del compliment dels requisits essencials i obligatoris 
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Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
-  
Activitats de l’empresa Constructora: 
-  
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents 
productes, elements i sistemes constructius 
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Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteri de 

formació de lots 

 0111 ENDERROCS DE FONAMENTS I ESTRUCTURA 

Organolèptic - Cada planta o 
nivell i àmbit 

 0113 ENDERROCS DE TANCAMENTS I COBERTES 

 011D EXTRACCIÓ D’INSTAL·LACIONS  

 011R ARRENCADA D’ELEMENTS DE JARDINERIA 

   

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO     
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO     
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO      
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada 

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris  per a 

formació de lots 

  ENDERROCS Organolèptic - Cada planta o 
nivell i àmbit 

     

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

01 -  MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 012 -  MOVIMENT DE TERRES 
  0122- REBLERTS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 0122 REBLERTS                  
  Reblerts localitzats                  
  Anàlisi granulomètric de sòls per 

tamís                  
  Determinació del límit líquid d'un sòl 

pel mètode del aparell de Casagrande                  
  Determinació del límit plàstic d'un sòl                  

  
Determinació del contingut de 
matèria orgànica oxidable d'un sòl 
pel mètode del permanganat potàssic 

                 

  Compactació, Proctor normal                  
  Compactació, Proctor modificat                  
  C.B.R. modificat                  
  Inflament lliure d'un sòl en edòmetre                  
                    

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 0124 
IDENTIFICACIÓ DE TERRES 
D’APORTACIÓ PER REBLERTS                  

  Característiques físiques i 
mecàniques                  

  Identificació granulomètrica                  
  Límit líquid                  
  Contingut d’humitat                  
  Contingut de matèria orgànica                  
  Índex CBR i inflament                  
  Proctor Normal o Proctor Modificat 

(compactació)                  
                    

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 0125 IDENTIFICACIÓ DE TERRES 
PROPIES PER REBLERTS                  

  Característiques físiques i 
mecàniques                  

  Identificació granulomètrica                  
  Límit líquid                  
  Contingut d’humitat                  
  Contingut de matèria orgànica                  
  Índex CBR i inflament                  
  Proctor Normal o Proctor Modificat 

(compactació)                  
                    

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministres dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 



 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 

 
 
 

Projecte: Rehabilitació de l’antic edifici de la Teneria per a 
Edifici Docent i Arxiu Comarcal de l’Anoia. 

Ref.: 1845/16 Autora: Marta Miquel 

 

PCQ/0122 Maig 2016 Pag.4 de 4 

 

 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. 
Verificació de 

Paràmetres d’execució* 
Control 

Criteri per a formació 
de lots 

 0122 EXTENSIÓ 

Neteja del fons, Estat compacte del fons, 
Material adequat pel reblert, Grau de 

compactació i contingut d’humitat. 
- Cada 200 m2 

 0122 COMPACTACIÓ 

 0122 GEOMETRIA 

   

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. 
Verificacions i/o 
proves*  

Control  
Criteris  per a 

formació de lots 

     

     

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

01 -  MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 012 -  MOVIMENT DE TERRES 
  0127- RASES I POUS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Excavació de  rases i pous: 

Pla: Cod. 
Verificació de Paràmetres 

d’execució* 
Control 

Criteris  per a 
formació de lots 

 PE- FONDARIA DE L’EXCAVACIÓ Ajust dels estrats amb la informació de 
l’estudi geotècnic, Replanteig,  Estrat, 
compactació,  cota, neteja  i nivell  del 
fons, Observació i actuació sobre el 

nivell freàtic, Verificació constant de les 
estrebades, Excavació dels últims 30cm 

en el moment de formigonar 

- Cada àmbit  

 PE- TALUSSOS RESULTANTS DE 
L’EXCAVACIÓ 

 PE- GEOMETRIA DE ZONES 
EXCAVADES 

 PE-  

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves * Control  
Criteris per a formació de 

lots 

     

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

01 -  MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 014 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA 
  0141- TRANSPORT DE TERRES I RUNA 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministres dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteris per a 

formació de lots 

 0141 CÀRREGA DE TERRES 

Organolèptic. Visites d’obra. 
 0142 TRANSPORT DE TERRES 

 0143 CÀRREGA DE RUNA 

 0144 TRANSPORT DE RUNA 

     

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO      
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris per a formació 

de lots 

 
PA-0141 

TRANSPORTS DE TERRES I RUNA 
Compliment del pla de gestió de 

residus 
Segons estudi de gestió de 

residus 

 PA-    
* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

01 -  MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 019 -  GESTIÓ DE RESIDUS 
  019- GESTIÓ DE RESIDUS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

 

P
la

 

C
o

d
. 

Element 

Origen i 
garantia 

Autoritzacions 
administratives Conformitat amb requisits tècnics 

F
ul

ls
 d

e 
su

bm
in

is
tr

am
en

t, 
et

iq
ue

ta
t. 

G
ar

an
tia

 d
el

 fa
br

ic
an

t 
Documentació del 

marcatge CE 

A
ltr

es
 

D
P

C
 Garantia 

conformitat a 
Norma producte 

A
ss

ai
gs

 s
/n

or
m

a 
s/

es
pe

ci
fic

ac
ió

 

C
er

tif
. d

’o
rig

en
 s

/e
sp

ec
if.

 tè
cn

iq
ue

s 

F
itx

a 
ca

ra
ct

er
ís

tiq
ue

s 
tè

cn
iq

ue
s 

D
is

tin
tiu

s 
de

 q
ua

lit
at

 v
ol

un
ta

ris
 

A
va

lu
ac

io
ns

 d
’id

on
eï

ta
t t

èc
ni

ca
 

D
ec

la
ra

ci
ó 

de
 c

on
fo

rm
ita

t 

C
er

tif
ic

at
 “

C
E

” 

C
on

tr
ol

 p
ro

du
cc

ió
 a

 fà
br

ic
a 

D
IT

E
 

A
dd

ic
io

na
l a

 e
tiq

ue
ta

 “
C

E
” 

S
eg

el
l, 

m
ar

ca
 c

on
fo

rm
ita

t 

C
C

R
R

 

H
om

ol
og

ac
ió

 

M
ar

ca
 A

E
N

O
R

 "
N

" 

  
                  

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministres dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control Criteri per a  formació de lots 

  GESTIÓ DE RESIDUS 

Organolèptic. 
Albarans de 

recepció. 

Visites d’obra. 

1 cop al mes. 

  RESIDUS D’ENDERROCAMENT 

  RESIDUS D’EXCAVACIÓ 

  RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 

  RESIDUS PERILLOSOS 

  DESTRIAMENT I RECOLLIDA SELECTIVA 

  REUTILITZACIÓ DEL RESIDU 

  RECICLATGE 

  TRACAMENT DEL RESIDU 

   

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO      
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteri per a  formació de lots 

 0191 GESTIÓ DE RESIDUS   

     

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

02 - FONAMENTS 
 021-  FONAMENTS I ELEMENTS DE CONTENCIÓ 
  0213- SABATES 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 022A FORMIGÓ                  
  Documentació prèvia al subministrament                  
  Documentació durant el subministrament                  
  Documentació després del 

subministrament                  
  Control previ al subministrament                  
  Control durant el subministrament                  
 043 CIMENTS                  
 

 Ciments subjectes al Marcatge CE                  
 

 
Ciments subjectes al Reial Decret 
1313/1988                  

 022C AIGUA                  
 022D ARIDS                  
  Documentació prèvia al subministrament: 

Àrids d’autoconsum                  

  
Àrids i filleres, de matèries naturals, 
artificials o reciclades, per a formigons. 
filleres per ciments. 

                 

  
Àrids i filleres, de matèries naturals, 
artificials o reciclades, per a formigons, 
morters en injeccions. 

                 

 022E ADDITIUS                  
  Additius per formigons en massa, armats i 

prefabricats                  
  Additius per modificació del temps 

d’enduriment                  
  Additius per pastes dels cables de 

pretesatge                  
 022F ADDICIONS                  
  Cendres volants                  
  Fum de sílice                  
  Cendres volants silícies per  formigons, 

morters i beurades                  
  Escòries granulades mòltes de forn alt per 

ús en formigons, morters i pastes                  



 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 

 
 
 

Projecte: Rehabilitació de l’antic edifici de la Teneria per a 
Edifici Docent i Arxiu Comarcal de l’Anoia. 

Ref.: 1845/16 Autora: Marta Miquel 

 

PCQ/0213 Maig 2016 Pag.2 de 4 

 

 

 

P
la

 

C
o

d
. 

Element 

Origen i 
garantia 

Autoritzacions 
administratives Conformitat amb requisits tècnics 

F
ul

ls
 d

e 
su

bm
in

is
tr

am
en

t, 
et

iq
ue

ta
t. 

G
ar

an
tia

 d
el

 fa
br

ic
an

t 

Documentació del 
marcatge CE 

A
ltr

es
 

D
P

C
 Garantia 

conformitat a 
Norma producte 

A
ss

ai
gs

 s
/n

or
m

a 
s/

es
pe

ci
fic

ac
ió

 

C
er

tif
. d

’o
rig

en
 s

/e
sp

ec
if.

 tè
cn

iq
ue

s 

F
itx

a 
ca

ra
ct

er
ís

tiq
ue

s 
tè

cn
iq

ue
s 

D
is

tin
tiu

s 
de

 q
ua

lit
at

 v
ol

un
ta

ris
 

A
va

lu
ac

io
ns

 d
’id

on
eï

ta
t t

èc
ni

ca
 

D
ec

la
ra

ci
ó 

de
 c

on
fo

rm
ita

t 

C
er

tif
ic

at
 “

C
E

” 

C
on

tr
ol

 p
ro

du
cc

ió
 a

 fà
br

ic
a 

D
IT

E
 

A
dd

ic
io

na
l a

 e
tiq

ue
ta

 “
C

E
” 

S
eg

el
l, 

m
ar

ca
 c

on
fo

rm
ita

t 

C
C

R
R

 

H
om

ol
og

ac
ió

 

M
ar

ca
 A

E
N

O
R

 "
N

" 

 022G FIBRES                  
  Fibres d'acer per a formigó per  

elements amb funció estructural                  
  Fibres polimèriques per  formigó per 

a elements amb funció estructural                  
 022H ACERS PER ARMADURES PASSIVES                  
  Documentació prèvia al 

subministrament                  
  Documentació durant el 

subministrament                  

  
Per subministraments de menys de 
300T, sense distintiu de qualitat 
reconegut 

                 

  
Per subministraments sense distintiu 
de qualitat reconegut, iguals o 
superiors a 300 T, 

                 

  
Comportament davant l’adherència 
(per armadures sense distintiu de 
qualitat reconegut) 

                 

  

Filferros trefilats llisos i corrugats per  
fabricació de malles electrosoldades i 
biguetes semi-resistents de formigó 
armat 

                 

 022J ARMADURES PASSIVES                  

  
Control previ al subministrament 
d’armadures elaborades i ferralla 
armada 

                 

  
Comportament davant l’adherència 
(per armadures sense distintiu de 
qualitat reconegut) 

                 

  

Control previ al subministrament 
d’armadures normalitzades: Malles 
electrosoldades i armadures bàsiques 
soldades en gelosia 

                 

  
Control previ al subministrament 
d'armadures: Control de les 
instal·lacions de ferralla 

                 

  Control durant el subministrament                  
  Control durant el subministrament: 

Armadura amb soldadura resistent                  
  Control després del subministrament 

o mes vençut                  
 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les 
instal·lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*: Control 
Criteris per a 
formació de 

lots 

 02L1 COMPROVACIONS PREVIES AL COMENÇAMENT DE L’EXECUCIÓ 

Organolèptic: 

Establert a 
EHE-08 

Cada 250 m2  

 02L2 COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES 

 02L4 MUNTATGE DE L’ARMAT 

 02L5 MUNTATGE DELS ENCOFRATS 

 02L6 PASTADA I TRANSPORT DEL FORMIGÓ 

 02 ABOCAMENT I COMPACTACIÓ DEL FORMIGÓ 

 
02L8 JUNTES DE FORMIGONAT, ESTRUCTURALS, CONTRACCIÓ I 

DILATACIÓ 

 02L9 CURAT DEL FORMIGÓ 

 02LA DESEMMOTLLAR 

* Unitats d’inspecció per cada lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves*  Control 
Criteri de formació de 

lots 

 0211 SABATES 

Comprovació del comportament de la 
fonamentació - Cada 250 m2. 

Comprovació dels assentaments(**) 

     

 * Verificació i proves per lot.      
(**) Per edificis de més de 10 plantes, monumentals o singulars. 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

04 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 041-  ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 
  0411- ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 042A FORMIGÓ                  
  Documentació prèvia al subministrament                  
  Documentació durant el subministrament                  
  

Documentació després del 
subministrament                  

  Control previ al subministrament                  
  Control durant el subministrament                  
 043 CIMENTS                  
 0432 CIMENTS SUBJECTES AL MARCATGE CE                  
 0434 

CIMENTS SUBJECTES AL REIAL DECRET 
1313/1988                  

 042C AIGUA                  
 042D ARIDS                  
  Documentació prèvia al subministrament: 

Àrids d’autoconsum                  
  

Àrids i filleres, de matèries naturals, 
artificials o reciclades, per formigons. 
filleres per ciments. 

                 

  
Àrids i filleres, de matèries naturals, 
artificials o reciclades, per formigons, 
morters en injeccions. 

                 
 042E ADDITIUS                  
  Additius per formigons en massa, armats i 

prefabricats                  
  Additius per modificació del temps 

d’enduriment                  
  Additius per pastes dels cables de 

pretesatge                  
 042F ADDICIONS                  
  Cendres volants                  
  Fum de sílice                  
  Cendres volants silícies per  formigons, 

morters i beurades                  
  Escòries granulades mòltes de forn alt per 

ús en formigons, morters i pastes                  
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 042G FIBRES                  
  Fibres d'acer per a formigó per  

elements amb funció estructural                  
  Fibres polimèriques per  formigó per 

a elements amb funció estructural                  
 042H ACERS PER ARMADURES PASSIVES                  
  Documentació prèvia al 

subministrament                  
  Documentació durant el 

subministrament                  

  
Per subministraments de menys de 
300T, sense distintiu de qualitat 
reconegut 

                 

  
Per subministraments sense distintiu 
de qualitat reconegut, iguals o 
superiors a 300 T, 

                 

  
Comportament davant l’adherència 
(per armadures sense distintiu de 
qualitat reconegut) 

                 

  

Filferros trefilats llisos i corrugats 
per fabricació de malles 
electrosoldades i biguetes 
semiresistents de formigó armat 

                 

 042J ARMADURES PASSIVES                  

  
Control previ al subministrament 
d’armadures elaborades i ferralla 
armada 

                 

  
Comportament davant l’adherència 
(per armadures sense distintiu de 
qualitat reconegut) 

                 

  

Control previ al subministrament 
d’armadures normalitzades: Malles 
electrosoldades i armadures 
bàsiques soldades en gelosia 

                 

  
Control previ al subministrament 
d'armadures: Control de les 
instal·lacions de ferralla 

                 

  Control durant el subministrament                  
  Control durant el subministrament: 

Armadura amb soldadura resistent                  
  Control després del subministrament 

o mes vençut                  

 

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 042K ACERS PER ARMADURES ACTIVES                  
  Documentació prèvia al 

subministrament                  
  Documentació durant el 

subministrament                  

  
Per subministraments de menys de 
100T, sense distintiu de qualitat 
reconegut 

                 

  
Per a subministraments sense 
distintiu de qualitat reconegut, iguals 
o superiors a 100 T, 

                 

 042L ARMADURES ACTIVES                  
  Comprovacions documentals  prèvies 

a l'aplicació del pretesat                  

  
Comprovacions documentals  prèvies 
a l'aplicació del pretesat: Equips per 
armadures actives postteses 

                 

  
Comprovacions documentals  prèvies 
a l'aplicació del pretesat: Dispositius 
d'ancoratge i entroncament 

                 

  
Comprovacions documentals  prèvies 
a l'aplicació del pretesat: Beines i 
accessoris de pretesatge 

                 

  
Comprovacions documentals  prèvies 
a l'aplicació del pretesat: Productes 
d'injecció 

                 

  Comprovacions documentals  durant 
el subministrament                  

  
Comprovacions documentals  durant 
el subministrament: productes 
d’injecció 

                 

  Control després del subministrament                  
                    

 

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 04Z1 FORJAT PREFABRICAT                  
 04Z2 ELEMENTS RESISTENTS                  

  
Productes prefabricats de formigó. 
Pre-lloses de formigó armat per  
forjats 

                 

  Biguetes armades                  
  Biguetes pretesades                  
  Productes prefabricats de formigó. 

Plaques alveolars                  

  
Elements prefabricats per  forjats i 
cobertes nervades, de formigó de pes 
normal, armat o pretesat 

                 

 04Z6 CINTRES I PUNTALS                  
  Cintres dt                 
  Puntals dt                 
 04Z7 XAPA COL·LABORANT                  
  Xapa col·laborant                  

 

 

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 



 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 

 
 
 

Projecte: Rehabilitació de l’antic edifici de la Teneria per a 
Edifici Docent i Arxiu Comarcal de l’Anoia. 

Ref.: 1845/16 Autora: Marta Miquel 

 

PCQ/0411 Maig 2016 Pag.5 de 8 

 

 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*:  Control 
Criteri per a formació de 

lots 

 04X4 CONTROL DE  GESTIÓ D’APLECS 

Organolèptic 

Especificades per tipus 
d’obra i tipus d’element dins 

la taula reproduïda a 
continuació 

 04X4 OPERACIONS PREVIES A L’EXECUCIÓ 

 04X4 CINTRES 

 04X4 ENCOFRATS I MOTLLES 

 04X6 DESPEÇAMENT DELS PLANOLS D’ARMADURES DISSENYADES 
SEGONS PROJECTE 

 04X6 MUNTATJE D’ARMADURES MITJANÇANT LLIGAT 

 04X6 MUNTATGE D’ARMADURES MITJANÇANT SOLDADURA. 

 04X6 GEOMETRIA D’ARMADURES ELABORADES. 

 04X6 COL·LOCACIÓ D’ARMADURES EN EL ENCOFRAT 

 04X8 OPERACIONS D’APLICACIÓ DEL PRETESAT (armat actiu) 

 04XA ABOCAMENT I POSADA EN OBRA DEL FORMIGÓ 

 04XA OPERACIONS D’ACABAT DEL FORMIGÓ 

 04XA EXECUCIÓ DE JUNTES DE FORMIGONAT 

 04XA CURAT DEL FORMIGÓ 

 04XA DESENCOFRAT I DESMOTLLAMENT 

 04XA DESCINTRAT 

 04XA UNIONS DELS ELEMENTS PREFABRICATS 

* Unitats d’inspecció per cada lot. El número de unitats d’inspecció per lot està en funció del nivell de 
control i es detalla dins la taula “freqüències de comprovació” reproduïda més endavant. 

Criteris per la formació de lots per control de l’execució: 

Es correspondran amb parts successives en el procés d’execució de l’obra 
No es barrejaran elements de tipologia estructural diferent, que pertanyin a columnes diferents d’aquesta taula. 
L’abast del lot no serà superior  que l’ indicat, en funció del tipus d’elements, d’aquesta taula. 
 

Tipus 
d’obra 

Elements de 
fonamentació Elements horitzontals Altres elements 

 Edificis -Sabates, pilons i 
encepats corresponents 
a 250m2 de superfície 
- 50ml de pantalles 

- Bigues i forjats 
corresponents a 250m2 de 
planta 

- Bigues i pilars corresponents a 500m2 de 
superfície, sense rebasar les dos plantes 
-Murs de contenció corresponents a 50ml, sense 
superar vuit posades 
- pilars in situ corresponents a 250m2 de forjat 

Ponts - Sabates, pilons i 
encepats corresponents 
a 500m2 de superfície, 
sense rebasar tres 
fonaments 
-50m de pantalles. 

- 500 m3 de tauler sense 
rebasar els 30m lineals, ni un 
tram o una dovella 

- 200m3 de piles, sense rebasar els 10m de 
longitud de pila, 
- Dos estreps 

Xemeneie
s torres, 
dipòsits 

- Sabates, pilons i 
encepats corresponents 
a 250m2 de superfície 
- 50m de pantalles 

- Elements horitzontals 
corresponents a 250 m2 

- Alçats corresponents a 500m2 de superfície o a 
10m d’alçada. 

 



 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 

 
 
 

Projecte: Rehabilitació de l’antic edifici de la Teneria per a 
Edifici Docent i Arxiu Comarcal de l’Anoia. 

Ref.: 1845/16 Autora: Marta Miquel 

 

PCQ/0411 Maig 2016 Pag.6 de 8 

 

 

 
 
Unitats d’inspecció: 

 

Processos i 
activitats 
d’execució 

Abast màxim de la unitat 
d’inspecció 

 
Processos i 
activitats 
d’execució 

Abast màxim de la unitat 
d’inspecció 

Control de gestió 
d’aplecs 

- Aplec ordenat per material, forma de 
subministrament, fabricant i partida 
subministrada, en el seu cas. 

 
Operacions 
d’aplicació del 
pretesat 

- Pretesat disposat en la mateixa placa 
d’ancoratge, en cas de posttesat 
- Totalitat del pretesat total, en el cas 
d’armadures preteses 

Operacions 
prèvies a 
l’execució. 
Replanteig 

- Nivell o planta a executar  

Abocament i 
posada en 
obra del 
formigó 

- Una jornada 
- 120m3 
- 20 amasades 

Cintres - 3.000m3 de cintra  
Operacions 
d’acabat del 
formigó 

- 300 m3 de volum de formigó 
- 150m2 de superfície de formigó 

Encofrats i 
motlles 

- 1 nivell d’apuntalament, 
- 1 nivell d’encofrat de suports, 
- 1 nivell d’apuntalament per planta 
d’edificació 
- 1 tram, en el cas de ponts 
 

 
Execució de 
juntes de 
formigonat 

- Juntes executades en la mateixa 
jornada 

Especejament 
dels plànols 
d’armadures 
dissenyades 
segons projecte 

- Planelles corresponents a una remesa 
d’armadures  

Curat del 
formigó 

- 300m3 de volum de formigó 
- 150m2 de superfície de formigó 

Muntatge 
d’armadures, 
mitjançant lligat 

- Conjunt d’armadures elaborades cada 
jornada  

Desencofrat i 
desemmotlla
ment 

- 1nivell d’apuntalament 
- 1 nivell d’encofrat de suports, 
- 1 nivell d’apuntalament per planta 
d’edificació 
- 1 tram, en el cas de ponts 

Muntatge 
d’armadures, 
mitjançant 
soldadura 

Conjunt d’armadures elaborades cada 
jornada 

 Descintrat - 3.000m3 de cintra 

Geometria 
d’armadures 
elaborades 

- Conjunt d’armadures elaborades cada 
jornada 

 Unions dels 
prefabricats 

- Unions executades  durant la mateixa 
jornada 
- Planta de forjat 

Col·locació 
d’armadures als 
encofrats 

- 1 nivell de suports (planta) en 
edificació 
- 1 nivell de forjats (planta) en 
edificació 
- 1 tram, en cas de ponts. 
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Número mínim  d’unitats d’inspecció que s’hauran de controlar: 
 

El control de l’execució de cada lot, es portarà a terme mitjançant la realització d’inspeccions puntuals dels 
processos o activitats corresponents a algunes de les unitats d’inspecció de cada lot. Aquest número 
d’inspeccions a realitzar, tant pel Constructor com per la Direcció Facultativa (i/o Entitats de Control) 
s’indiquen a continuació, (en funció del nivell de control indicat en Projecte) 
 

Processos i activitats de l’execució 

Núm. Mínim d’unitats d’inspecció controlades per lot d’execució 

Control normal Control intens 

Intern Constructor Extern DF/Entitats 
de control Intern Constructor 

Extern 
DF/Entitats de 

Control 

Cintres 1 1 Totalitat 50% 

Encofrats i motlles 1 1 3 1 

Especejament dels plànols d’armadures 
dissenyades segons projecte 

1 1 1 1 

Muntatge d’armadures mitjançant lligat 15 3 25 5 

Muntatge d’armadures, mitjançant soldadura 10 2 20 4 

Geometria d’ armadures elaborades 3 1 5 2 
Col·locació d’armadures als encofrats 3 1 5 2 

Operacions d’aplicació del pretesat Totalitat Totalitat Totalitat Totalitat 

Abocament i posada en obra del formigó 3 1 5 2 

Operacions d’acabat del formigó 2 1 3 2 

Execució de juntes de formigonat 1 1 3 2 

Curat del formigó 3 1 5 2 

Desencofrat i desemmotllament 3 1 5 2 

Descintrat 1 1 3 2 

Unions dels prefabricats 3 1 5 2 

 
 
 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.[Es podrà aplicar nivell de control intens] 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO      
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

 

Pla: Cod. Verificacions i/o proves*  Control 
Criteris per a formació 

de lots 

 0411 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ Organolèptic - Cada planta 

* Unitats de verificacions i/o proves per lot. 

 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

04 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 041-  ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 
  0413- FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

P
la

 

C
o

d
. 

Element 

Origen i 
garantia 

Autoritzacions 
administratives 

Conformitat amb requisits tècnics 

F
ul

ls
 d

e 
su

bm
in

is
tr

am
en

t, 
et

iq
ue

ta
t. 

G
ar

an
tia

 d
el

 fa
br

ic
an

t 

Documentació del 
marcatge CE 

A
ltr

es
 

D
P

C
 Garantia 

conformitat a 
Norma producte 

A
ss

ai
gs

 s
/n

or
m

a 
s/

es
pe

ci
fic

ac
ió

 

C
er

tif
. d

’o
rig

en
 s

/e
sp

ec
if.

 tè
cn

iq
ue

s 

F
itx

a 
ca

ra
ct

er
ís

tiq
ue

s 
tè

cn
iq

ue
s 

D
is

tin
tiu

s 
de

 q
ua

lit
at

 v
ol

un
ta

ris
 

A
va

lu
ac

io
ns

 d
’id

on
eï

ta
t t

èc
ni

ca
 

D
ec

la
ra

ci
ó 

de
 c

on
fo

rm
ita

t 

C
er

tif
ic

at
 “

C
E

” 

C
on

tr
ol

 p
ro

du
cc

ió
 a

 fà
br

ic
a 

D
IT

E
 

A
dd

ic
io

na
l a

 e
tiq

ue
ta

 “
C

E
” 

S
eg

el
l, 

m
ar

ca
 c

on
fo

rm
ita

t 

C
C

R
R

 

H
om

ol
og

ac
ió

 

M
ar

ca
 A

E
N

O
R

 "
N

" 

 042A FORMIGÓ                  
  Documentació prèvia al subministrament                  
  Documentació durant el subministrament                  
  

Documentació després del 
subministrament                  

  
Control previ al subministrament                  

  
Control durant el subministrament                  

 043 CIMENT                  
 0432 CIMENTS SUBJECTES AL MARCATGE CE                  
 0434 CIMENTS SUBJECTES AL REIAL DECRET 

1313/1988                  
 042C AIGUA                  
 042D ARIDS                  
  Documentació prèvia al subministrament: 

Àrids d’autoconsum                  
  

Àrids i filleres, de matèries naturals, 
artificials o reciclades, per formigons. 
filleres per ciments. 

                 

  
Àrids i filleres, de matèries naturals, 
artificials o reciclades, per formigons, 
morters en injeccions. 

                 
 042E ADDITIUS                  
  Additius per a formigons en massa, armats 

i prefabricats                  
  Additius per la modificació del temps 

d’enduriment                  
  Additius per pastes dels cables de 

pretesatge                  
 042F ADDICIONS                  
  Cendres volants                  
  Fum de sílice                  
  Cendres volants silícies per  formigons, 

morters i beurades                  
  

Escòries granulades mòltes de forn alt per 
ús en formigons, morters i pastes                  
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 042G FIBRES                  
  Fibres d'acer per a formigó per 

elements amb funció estructural                  
  Fibres polimèriques per formigó per 

elements amb funció estructural                  
 042H ACERS PER ARMADURES PASSIVES                  
  Documentació prèvia al 

subministrament                  
  Documentació durant el 

subministrament                  

  
Per subministraments de menys de 
300T, sense distintiu de qualitat 
reconegut 

                 

  
Per subministraments sense distintiu 
de qualitat reconegut, iguals o 
superiors a 300 T, 

                 

  
Comportament davant l’adherència 
(per armadures sense distintiu de 
qualitat reconegut) 

                 

  

Filferros trefilats llisos i corrugats per 
la fabricació de malles 
electrosoldades i biguetes 
semiresistents de formigó armat 

                 

 042J ARMADURES PASSIVES                  

  
Control previ al subministrament 
d’armadures elaborades i ferralla 
armada 

                 

  
Comportament davant l’adherència 
(per armadures sense distintiu de 
qualitat reconegut) 

                 

  

Control previ al subministrament 
d’armadures normalitzades: Malles 
electrosoldades i armadures bàsiques 
soldades en gelosia 

                 

  
Control previ al subministrament 
d'armadures: Control de les 
instal·lacions de ferralla 

                 

  Control durant el subministrament                  
  Control durant el subministrament: 

Armadura amb soldadura resistent                  
  Control després del subministrament 

o mes vençut                  

 

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 04Z1 FORJAT PREFABRICAT                  
 04Z2 ELEMENTS RESISTENTS                  

  
Productes prefabricats de formigó. 
Prelloses de formigó armat per 
forjats 

                 

  Biguetes armades                  
  Biguetes pretesades                  
  Productes prefabricats de formigó. 

Plaques alveolars                  

  
Elements prefabricats per forjats i 
cobertes nervades, de formigó de pes 
normal, armat o pretesat 

                 

 04Z6 CINTRES I PUNTALS                  
  Cintres dt                 
  Puntals dt                 
  Revoltons                  

 
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els diferents 
productes, elements i sistemes constructius 

Criteris per la formació dels lots de control de l’execució: 

Si els forjats prefabricats constitueixen els elements horitzontals de l’estructura de formigó, s’haurà d’aplicar els Criteris 
per a l control de l’execució de “ PQ-0411: Estructures de formigó” 

 

Tipus d’obra Elements horitzontals 

 Edificis - Bigues i forjats corresponents a 250m2 de planta 

Ponts - 500 m3 de tauler sense rebasar els 30m lineals, ni un tram o una dovella 
xemeneies torres, dipòsits - Elements horitzontals corresponents a 250 m2 

 

Unitats d’inspecció: 
 

Unitats d’execució Abast màxim de la unitat 
d’inspecció 

 Unitats 
d’execució 

Abast màxim de la unitat 
d’inspecció 

Control de la gestió 
d’aplecs 

- Aplec ordenat per material, 
forma de subministrament, 
fabricant i partida subministrada, 
en el seu cas. 

 
Operacions 
d’aplicació del 
pretesat 

- Pretesat disposat en la mateixa 
placa d’ancoratge, en el cas de 
posttesat 
- Totalitat del pretesat total, en el 
cas d’armadures preteses 

Operacions prèvies a 
l’execució. Replanteig 

- Nivell o planta a executar  
Abocament i 
posada en obra 
del formigó 

- Una jornada 
- 120m3 
- 20 amasades 

Cintres - 3.000m3 de cintra  
Operacions 
d’acabat del 
formigó 

- 300 m3 de volum de formigó 
- 150m2 de superfície de formigó 

Encofrats i motlles 

- 1 nivell d’apuntalament, 
- 1 nivell d’encofrat de suports, 
- 1 nivell d’apuntalament per 
planta d’edificació 
- 1 tram, en el cas de ponts 
 

 
Execució de juntes 
de formigonat 

- Juntes executades en la mateixa 
jornada 

Especejament dels 
plànols d’armadures 
dissenyades segons 
projecte/plànols de 
muntatge del 
fabricant 

- Planelles corresponents a una 
remesa d’armadures 

 Curat del formigó 
- 300m3 de volum de formigó 
- 150m2 de superfície de formigó 

Muntatge 
d’armadures, 
mitjançant lligat 

- Conjunt d’armadures elaborades 
cada jornada 

 Desencofrat i 
desemmotllament 

- 1nivell d’apuntalament 
- 1 nivell d’encofrat de suports, 
- 1 nivell d’apuntalament per 
planta d’edificació 
- 1 tram, en el cas de ponts 

Muntatge 
d’armadures, 
mitjançant soldadura 

Conjunt d’armadures elaborades 
cada jornada 

 Descintrat - 3.000m3 de cintra 

Geometria 
d’armadures 
elaborades 

- Conjunt d’armadures elaborades 
cada jornada 

 Unions dels 
prefabricats 

- Unions executades en la mateixa 
jornada 
- Planta de forjat 

Col·locació 
d’armadures als 
encofrats 

- 1 nivell de suports (planta) en 
edificació 
- 1 nivell de forjats (planta) en 
edificació 
- 1 tram, en cas de ponts. 
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Freqüències de comprovacions: 
 
Número mínim d’activitats controlades externament per unitat d’inspecció en funció del nivell de 
control definit en aquest pla de control i d’acord amb l’autocontrol del constructor. 
 

Processos i activitats de l’execució 

Núm. Mínim d’activitats controlades externament per unitat 
d’inspecció 

Control normal Control intens 

Intern Constructor Extern DF/Entitats 
de control Intern Constructor 

Extern 
DF/Entitats de 

Control 

Cintres 1 1 Totalitat 50% 

Encofrats i motlles 1 1 3 1 

Especejament dels plànols d’armadures 
dissenyades segons projecte 

1 1 1 1 

Muntatge d’armadures mitjançant lligat 15 3 25 5 

Muntatge d’armadures, mitjançant 
soldadura 

10 2 20 4 

Geometria d’ armadures elaborades 3 1 5 2 
Col·locació d’armadures als encofrats 3 1 5 2 

Operacions d’aplicació del pretesat Totalitat Totalitat Totalitat Totalitat 

Abocament i posada en obra del formigó 3 1 5 2 

Operacions d’acabat del formigó 2 1 3 2 

Execució juntes de formigonat 1 1 3 2 

Curat del formigó 3 1 5 2 

Desencofrat i desemmotllament 3 1 5 2 

Descintrat 1 1 3 2 

Unions dels prefabricats 3 1 5 2 

 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
- (si s’estableixen)  
- EHE-08 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control  
Criteris per a  

formació de lots 

 PA-0413 FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS Inspecció final Cada 250 m2 

* Verificacions i/o proves per lot 

 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

05 - ESTRUCTURES METÀLIQUES 
 051-  ESTRUCTURA D’ACER 
  0511- ESTRUCTURA D’ACER 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 0511 
ESTRUCTURA D'ACER                  

  Kits de construcció d'edificis 
prefabricats d'estructura metàl·lica                  

 053 ACER ESTRUCTURAL                  
 0531 IDENTIFICACIÓ                  

  
Condicions tècniques de 
subministrament de productes llargs i 
plans, conformats en calent. 

                 

 054 CARGOLS, FEMELLES I ARANDELLES                  
  Unions cargolades per a estructures 

sense precàrrega                  
 056 CONECTORS                  
 0561 IDENTIFICACIÓ                  

 057 MATERIAL D'APORTACIÓ PER 
UNIONS SOLDADES                  

 0571 IDENTIFICACIÓ                  

  

Condicions de subministrament de 
metalls d'aportació i fonent per 
soldatge per fusió de materials 
metàl·lics 

                 

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 05D EXECUCIÓ DE SOLDADURA                  
 05D2 QUALIFICACIÓ                  
 05O1 PROTECCIÓ DE LA ESTRUCTURA 

D’ACER DAVANT LA CORROSSIÓ                  

 05Q1 
ESTRUCTURES LLEUGERES DE 
PERFILS D'ACER CONFORMATS EN 
CALENT 

                 

 05X FABRICACIÓ A TALLER                  
 05X1 ACCIONS PREVIES A L'INICI DE LA 

PRODUCCIÓ dt                 
 05X2 OPERACIONS DE FABRICACIÓ A 

TALLER dt                 
 05X5 COMPROVACIONS DE LA PRODUCCIÓ dt                 
 05Y MUNTATGE A OBRA                  
 05Y1 ACCIONS PREVIES AL MONTATGE A 

OBRA dt                 
                    

dt: Documentació tècnica 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministres dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
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Sr./a.: 
 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*: Control 
Criteris per a  

formació de lots 

 05Y1 REVISIÓ I APROVACIÓ DE LA 
DOCUMENTACIÓ DE TALLER 

MEMORIA DE FABRICACIÓ 

Verificació del 
contingut dels 

documents 

Un lot per la totalitat 
de l’estructura 

PLÀNOLS DE TALLER PER A CADA 
ELEMENT DE L’ESTRUCTURA 

CONTROL INTERN DE PRODUCCIÓ 

 05Y1 
CONTROL DE LA 

FABRICACIÓ DE TALLER 

COMPROVACIÓ DE L’ORDRE I DELS 
MITJANS EMPRATS EN CADA PROCÉS 

Inspecció 

Control documental 

Un lot per la totalitat 
de l’estructura 

COMPROVACIÓ DEL SISTEMA DE 
TRAÇABILITAT DEL CONTROL INTERN 

QUALIFICACIÓ DELS OPERARIS 

 05Y1 
REVISIÓ I APROVACIÓ DE LA 

DOCOMENTACIÓ DE 
MUNTATGE EN OBRA 

MEMORIA DE MUNTATGE 

Verificació del 
contingut dels 

documents 

Un lot per la totalitat 
de l’estructura 

PLÀNOLS DE MUNTATGE 

CONTROL INTERN DEL MUNTADOR 

 05Y4 
CONTROL DEL MUNTATGE 

EN OBRA 

MANIPULACIÓ I EMMAGATZEMATGE 

Inspecció 

Control documental 

Per: 
- Superfície: 500m2 
- Plantes: 2 nivells 
- Per àmbit 

DISPOSICIÓ I DIMENSIONS DELS 
ELEMENTS ESTRUCTURALS 

ORDRE DE LES OPERACIONS I 
ADEQUACIÓ DELS MITJANS EMPRATS EN 
CADA PROCÉS 

QUALIFICACIÓ DELS OPERARIS 

VERIFICACIÓ DE L’AUTOCONTROL DEL 
MUNTADOR 

EXECUCIÓ DE SOLDADURA 

EXECUCIÓ D’UNIONS CARGOLADES 

 
     

 

EXECUCIÓ DE SOLDADURA 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*:  Control 

Criteris per a  
formació de lots 

 05D1 PLA DE SOLDATGE 
Verificacions bàsiques: Pla de 

soldatge, homologació dels 
soldadors i procés de soldadura, 

requisits de les soldadures, 
execució i reparacions de 

soldadures. 

Control de soldadures amb líquids 
penetrants 

 

Per: 
- Superfície: 500m2 
- Plantes: 2 nivells 
 
 
Soldadures a tracció 
100%, resta al 10% 

 05D2 QUALIFICACIÓ 

 05D3 PREPARACIÓ PEL SOLDEIG 

 05D4 REQUISITS SEGONS TIPUS DE SOLDADURA 

 05D5 EXECUCIÓ DE SOLDADURA 

 05D6 REPARACIÓ DE SOLDADURA 
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EXECUCIÓ D’UNIONS CARGOLADES 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*:  Control 

Criteris per a  
formació de lots 

 05E1 DIÀMETRE I TIPUS DE CARGOL 

Organolèptic 

Per: 
- Superfície: 500m2 
- Plantes: 2 nivells 

 

 05E2 TIPUS DE FEMELLA 

 05E3 POSICIÓ I TIPÙS DE VOLANDERES 

 05E4 CONTROL VISUAL D’UNIONS PRETESADES I NO 
PRETESADES Organolèptic  

 05E5 CONTROL D’ESTRENY  DE CARGOLS PRETENSATS 

Control del mètode, ordre i 
estrenyiment inicial 

Verificació per part de l’inspector, 
de la instal·lació dels elements 

de fixació 

Comprovació del parell d’estreny 
amb clau dinamomètrica 

 05E6 
SUPERFICIES DE CONTACTE EN UNIONS RESISTENTS AL 
LLISCAMENT 

Control de la classe de superfície 
especificada en el Plec de 

Condicions de Projecte 

* Unitats d’inspecció per cada lot. 
 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada   

 

Pla: Cod. Verificacions i/o proves*  Control 
Criteris per a  

formació de lots 

 
  0511 

ESTRUCTURES METÀLIQUES Organolèptic 
Cada planta i àmbit 

d’òbra. 

* Unitats de verificacions i/o proves per cada lot. 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

05 - ESTRUCTURES METÀLIQUES 
 05O-  PROTECCIÓ DE LES ESTRUCTURES D’ACER DAVANT LA CORROSSIÓ 
  05O1- PROTECCIÓ DE LES ESTRUCTURES D’ACER DAVANT LA 

CORROSSIÓ 
 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 05O2 
PINTURES DE PROTECCIÓ ACTIVA O 
IMPRIMACIONS                  

 05O3 PINTURES DE PROTECCIÓ PASIVA O 
ACABAT                  

 05O4 GALVANITZAT                  

  

Recobriments galvanitzats en calent 
sobre productes, peces i articles 
diversos, construïts o fabricats amb 
acer o altres elements fèrrics 

                 

                    

 
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteris per la 

formació de lots 

 PE-05OZ 
VERIFICACIÓ DE LA 
DOCUMENTACIÓ DE CONTROL 
DE TALLER 

PLA DE TRACTAMENT 

Control 
documental 

1 lot per tota 
l’estructura 

SISTEMA DE PREPARACIÓ DE LES 
SUPERFÍCIES I ASSAIGS DE 
PROCEDIMENT 

ASSAIGS DE L’ESPESSOR I 
ADHERÈNCIA  DELS RECOBRIMENTS 

 PE-05OZ INSPECCIÓ EN TALLER 
INSPECCIÓ VISUAL DE  LA  
PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE  inspecció 

1 lot per tota 
l’estructura 

 PE-05OZ APLICACIÓ DE LA PROTECCIÓ EN 
OBRA 

PREPARACIÓ DE LES SUPERFÍCIES 
inspecció 

- Cada 500m2 
- cada 2 plantes 

APLICACIÓ DE LA PROTECCIÓ 

      

* Unitats d’inspecció per lots 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO      
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Protecció d’estructures d’acer davant la corrosió:

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris de formació 

de lots 

 PE-05X4 GRUIXOS DE LES CAPES DE PROTECCIÓ 
Proves de comprovació de 
gruixos de protecció i 
adherència 

- Cada 500m2 
-Cada  2 plantes  PE-05X5 ADHERENCIA DE LA PROTECCIÓ 

   

* Verificacions i/o proves per lot 
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Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

06 - ESTRUCTURES DE FÀBRICA 
 061- ESTRUCTURA DE  FÀBRICA 
  0613- ESTRUCTURA DE FÀBRICA DE MAONS CERÀMICS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 0613 
FÀBRICA DE MAONS CERÀMICS                  

  
Per categoria d'execució A:                  

 0621 MAÓ D'ARGILA CUITA                  
  Per categoria d'execució A                  
  Per categoria d'execució A i B                  
                    

 

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 063 MATERIAL D'UNIÓ                  
 0634 MORTER PER RAM DE PALETA                  
  Per morters industrials, per ram de 

paleta,  dissenyats                  
  Per morters industrials, per  ram de 

paleta, prescrits.                  
  Per categoria d'execució A:                  
  Per categoria d'execució B:                  
 0637 

SORRA                  

  

Àrids i fillers, de matèries naturals, 
artificials o reciclats, per morters per 
ram de paleta, paviments, 
revestiments interiors, arrebossats 
exteriors, fonamentació, reparacions i 
pastes 

                 

 0638 CIMENT                  

  
Ciment de ram de paleta per morter 
de col·locació de maons, blocs, 
arrebossats i enlluïts 

                 

  Ciment comú per morters                  
  Ciment del ram de paleta blanc                  
 0639 CAL                  
  Calçs per la construcció                  
 063C ADDITIUS PER MORTERS DEL RAM 

DE PALETA                  
 065 ELEMENTS ESPECIALS PER 

ESTRUCTURES                  
 0652 ELEMENTS DE REFORÇ                  

  
Reforç de junta horitzontal de malla 
d'acer per fàbriques del ram de 
paleta. 

                 

  Llindes per fàbriques del ram de 
paleta.                  

  
Tirants, fleixos de tensió, 
abraçadores i escaires per fàbriques 
del ram de paleta. 

                 

                    
 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministres dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteris per a 

formació de lots 

 
06U1 CONSIDERACIONS PREVIES ABANS DE 

L’EXECUCIÓ 

Organolèptic 

 segons categoria 
d’execució: 

Categories A i B: 
Visita d’inspecció 

diària a l’obra i control 
i supervisió 

continuada per part 
del Constructor 

Mínim Una inspecció 
per lot 

 

- Cada 100m2 
- Cada planta 

 

 06U2 DISPOSICIÓ DE PECES 

 06U3 DISPOSICIÓ DE MATERIAL D’UNIÓ 

 06U4 DIMENSIONS 

 06U5 JUNTES DE DILATACIÓ, DESOLIDARITZACIÓ 

 06U6 TRAVA 

 O6U7 RESOLUCIÓ DE FORATS 

 06U8 CONSIDERACIONS ANTIHUMITAT 

 06U9 CONDICIONS D’ACABAMENT 

   

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
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- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

ESTRUCTURA DE FÀBRICA DE MAONS CERÀMICS 

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris per a  formació 

de lots 

 

 
0613 Desplom, planor. Inspecció al final d’obra 

abans del certificat final Organolèptic. 

Visual del 100% 

- Cada 100 m2 
- Cada planta 

 
   

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

08 - COBERTES 
 083- TERRATS 
  0831- TERRAT 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 0832 
BARRERA DE VAPOR                  

  
Làmines flexibles PVC i cautxú 
barrera de vapor                  

  
Làmines bituminoses amb armadura 
per al control del vapor d'aigua                  

 0833 
PENDENTS                  

 08E1 
AÏLLAMENT TÈRMIC                  

  

Productes manufacturats d'escuma 
rígida de poliuretà, amb o sense 
cares rígides o flexibles o 
revestiments i amb o sense reforç 
integral, utilitzats com aïllament 
tèrmic d'edificis. El poliuretà (PUR) 
inclou també el poliisocianurato (PIR) 

                 

  

Productes manufacturats de llana 
mineral, amb o sense revestiment, 
utilitzats com aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricats com feltres, 
mantes, plafons o planxes. 

                 

  

Productes manufacturats de poliestirè 
expandit amb o sense revestiment, 
utilitzats com aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricats com planxes, 
rotllos o altres articles preformats. 

                 

  

Productes manufacturats d'escuma 
de poliestirè extruït, amb o sense 
revestiment, utilitzats com aïllament 
tèrmic d'edificis. Fabricats com 
planxes, disponibles amb cantells 
especials i tractaments de la 
superfície 

                 

  

Productes manufacturats d'escuma 
fenòlica, amb o sense revestiment. 
Per l'aïllament tèrmic d'edificis. 
Fabricat com planxes i laminats 
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Productes manufacturats de vidre 
cel·lular, amb o sense revestiment. 
Per l'aïllament tèrmic d'edificis. 
Fabricat com a planxes 

                 

  

Productes manufacturats de fusta 
mineral, amb o sense revestiment. 
Per l'aïllament tèrmic d'edificis. 
Fabricat com plafons o planxes 

                 

  

Productes manufacturats de perlita 
expandida, amb o sense revestiment 
o recobriment. Per l'aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricat com planxes o 
aïllament multicapa 

                 

  

Productes manufacturats de suro 
expandit, amb o sense revestiment o 
recobriment. Per l'aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricat com granulat de 
suro. Subministrat com planxes 
sense recobriments 

                 

  

Aïllants tèrmics d'aplicació per  
l'edificació. Productes “in-situ” 
d’afegit lleuger d’argila expandida 
alleugerida.  

                 

  

Aïllants tèrmics d'aplicació per a 
l'edificació. Productes in-situ formats 
per perlita expandida. Part 1: 
Especificació de recepció de 
productes d'adhesius i segellants, 
abans de la seva instal·lació 

                 

  

Aïllants tèrmics d'aplicació per 
l’edificació. Productes in-situ formats 
per vermiculita exfoliada. Part 1: 
Especificació de recepció de 
productes d'adhesius i segellants, 
abans de la seva instal·lació 

                 

  

Sistemes d'escuma rígida de 
poliuretà (PUR) (poliol + isocianat) 
per la seva aplicació in situ, per 
projecció; procediment de recepció 
d'escumes de poliuretà produïdes in 
situ 

                 

  

Sistemes d'escuma rígida de 
poliuretà (PUR) (poliol + isocianat) 
per la seva aplicació in situ, per 
projecció; procediment d'aplicació 

                 

  

Productes manufacturats de fibra de 
fusta, amb o sense revestiment o 
recobriment. Per l'aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricats com rotllos, 
mantes, feltres, planxes o plafons 
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 0836 CAPA DE REGULARITZACIÓ, CAPES 
DE MORTER                  

  Morters per al ram de paleta                  
  Ciment comú per morters                  

  

Àrids i fillers, de matèries naturals, 
artificials o reciclats, per morters per  
ram de paleta, paviments, 
revestiments interiors, arrebossats 
exteriors, fonamentació, reparacions i 
pastes 

                 

  
Ciment de ram de paleta per morter 
de col·locació de maons, blocs, 
arrebossats i enlluïts 

                 

  Ciment comú per morters                  
  Calçs per construcció                  

 0837 
CAPES SEPARADORES                  

  Geotèxtils i productes relacionats, per 
us separador                  

 0838 SISTEMA IMPERMEABILITZANT                  

  
Sistemes d'impermeabilització de 
cobertes mitjançant membranes 
fixades mecànicament 

                 

  Làmina de polietilè clorat o 
clorosulfonat                  

  Làmina flexible de plàstic i 
elastòmers                  

  Elastòmers: Etilè Propilè Diè (EPDM)                  
  Elastòmers: Cautxú de Cloroprè (CR)                  
  Làmines bituminoses amb armadura                  

  
Sistemes d'impermeabilització de 
cobertes mitjançant aplicació de 
productes líquids 
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 0839 
PROTECCIÓ PESADA                  

 083A PAVIMENT                  
  Vorades de pedra natural per ús com 

paviment exterior                  
  Rajoles de pedra natural per ús com 

paviment exterior                  

  

Rajoles prefabricades de formigó per  
ús extern en zones de trànsit de 
vianants i vehicles, ús intern i en 
cobertes 

                 

  Rajoles de terratzo per ús exterior.                  

  

Rajoles ceràmiques fabricades per 
extrusió o premsat per ús en 
paviments interiors i exteriors, per 
zones de vianants i vehicles, i zones 
subjectes a reglamentació se 
substàncies perilloses. 

                 

  Productes de pedra natural. Rajoles 
per paviments i escales.                  

  Llambordes de pedra natural per ús 
com paviment.                  

  Llambordes d’argila cuita                  
  Llambordes de formigó.                  
  Lames de fusta d’IPE                  

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
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Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteris per 

formació de lots 

 083Z CONDICIONS PREVIES 

Control organolèptic 

Mínim tres inspeccions 
durant l’execució dels 
treballs  o les 
indicades en el Plec de 
Prescripcions del 
projecte 

- cada 500 m2 

- cada terrat 

 

 083Z DISPOSICIÓ DE BARRERA DE VAPOR 

 083Z FORMACIÓ DE PENDENTS 

 083Z SISTEMA IMPERMEABILITZANT 

 083Z DISPOSICIÓ D’AÏLLAMENT TÈRMIC 

 083Z CAPES SEPARADORES  

 083Z CAPES DE PROTECCIÓ 

   
* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

 

Pla: Cod. Verificacions i/o 
proves* 

Control 
Criteris per a  formació 

de lots 

 PA-0831 TERRAT Inspecció final del 100% del terrat acabat - Cada 500 m2 

Estanquitat de la coberta mitjançant assaig 
per inundació o aspersió (N0 obligatori) 

Un assaigs mínim, o cada 2000 m2 

- La totalitat del terrat 

- Cada 2000 m2 

 

*Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                 SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?    SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?      SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

08 - COBERTES 
 084- COBERTES TRANSLÚCIDES 
  0841- COBERTES TRANSLÚCIDES 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 0841 
SISTEMES DE COBERTES 
TRANSLÚCIDES                  

  Sistemes de coberta translúcida 
autoportant                  

 0845 ELEMENTS TRANSLÚCIDS PER 
COBERTES                  

  Blocs de vidre, pavès de vidre                  
  Lluernes individuals en materials 

plàstics                  
                    
                    

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució: Control 
Criteris per a formació 

de lots 

 0841 CONDICIONS PREVIES 
Control 
organolèptic 

Mínim tres 
inspeccions durant 
l'execució dels 
treballs   

- Cada 500 m2.  

 0841 COMPATIBILITAT DE MATERIALS 

 0841 FIXACIÓ 

 0841 IMPERMEABILITZACIÓ 

   

* Unitats d’inspeccions per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris de formació 

de lots 

 

 

0841 

 
COBERTES TRANSLUCIDES 

Inspecció final del 100% de la coberta - Cada 500m2 

Estanquitat de la coberta mitjançant 
assaig per aspersió (N0 obligatori) 

Un assaigs mínim, o cada 2000 m2 

- La totalitat de la coberta 

- Cada 2000m2 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

08 - COBERTES 
 087- TEULADES LLEUGERES 
  0871- COBERTA AMB PANELL SANDWICH  REVESTIT AMB XAPA 

METÀL·LICA 
 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 0873 
XAPES DE CUBRICIÓ                  

  
Làmines de metall per cobertes i 
revestiment de parets.                  

 08E2 
PANELL SANDWICH                  

  
Planxa de panell sandwich                   

 

 

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 08G1 
ELEMENTS D’ACCÉS A TEULADES                  

  
Escales prefabricades permanents 
per cobertes inclinades. (reacció al 
foc A1 obligatòria) 

                 

  
Accessoris prefabricats per cobertes. 
Instal·lacions per accés a teulades. 
Passarel·les, passos i escales. 

                 

  Accessoris prefabricats per cobertes. 
Ganxos de seguretat                  

                    

 
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents 
productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteris per a 

formació de lots 

 087Z CONDICIONS PREVIES 

Control organolèptic 

Mínim tres 
inspeccions durant 
l’execució dels 
treballs  o les 
indicades en el Plec 
de Prescripcions del 
projecte 

- Cada 500 m2 

 087Z COMPATIBILITAT DE MATERIALS 

 087Z PENDENTS 

 087Z ESTRUCTURA DE SUPORT 

 087Z SISTEMA DE FIXACIÓ DE COBERTURA 

 087Z DISPOSICIÓ DE LA PLANXA SANDWICH 

 087Z CARENER 

 087Z AIGUAFONS 

   

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                 SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?    SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?      SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris per a 

formació de lots 

 0871 COBERTA AMB PLANXA SANDWICH 

Inspecció final del 100% de la teulada - Cada 500m2 

Estanquitat de la coberta mitjançant 
assaig per aspersió (N0 obligatori) 

Un assaigs mínim, o cada 2000 m2 

- La totalitat de la 
coberta 

- Cada 2000m2 

* Verificacions i/o proves per lot 

 

 

 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
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Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         



 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 

 
 
 

Projecte: Rehabilitació de l’antic edifici de la Teneria per a 
Edifici Docent i Arxiu Comarcal de l’Anoia. 

Ref.: 1845/16 Autora: Marta Miquel 

 

PCQ/08A1 Maig 2016 Pag.1 de 3 

 

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

08 - COBERTES 
 08A- TEULADES DE TEULES 
  08A1- TEULADA DE TEULES 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 08A3 
TEULES                  

  
Teules i peces ceràmiques per a 
teulades i revestiments de murs.                  

 08A4 
SISTEMES DE FIXACIÓ DE LES 
TEULES                  

 08E2 
AÏLLAMENT TÈRMIC                  

  

Productes manufacturats d'escuma 
de poliestirè extruït, amb o sense 
revestiment, utilitzats com aïllament 
tèrmic d'edificis. Fabricats com 
planxes, disponibles amb cantells 
especials i tractaments de la 
superfície 

                 

 08E3 
IMPERMEABILITZACIÓ                  

  
Impermeabilització amb panells tipus 
Onduline BT 150 Plus o similar                  

 08G1 
ELEMENTS D’ACCÉS A TEULADES                 

  
Escales prefabricades permanents 
per a cobertes inclinades. (reacció a 
foc A1 obligatòria) 

                

  

Accessoris prefabricats per a 
cobertes. Instal·lacions per a accés a 
teulades. Passarel·les, passos i 
escales. 

                

  Accessoris prefabricats per a 
cobertes. Ganxos de seguretat                 

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*:  Control 
Criteris de formació 

de lots 

 PE-08AZ CONDICIONS PREVIES 

Organolèptic 

- Cada 500 m2  
- Cada planta. 

 

 PE-08AZ COMPATIBILITAT DE MATERIALS 

 PE-08AZ PENDENTS 

 PE-08AZ ESTRUCTURA DE SUPORT 

 PE-08AZ SISTEMA DE FIXACIÓ DE COBERTURA 

 PE-08AZ DISPOSICIÓ D’AÏLLAMENT TÈRMIC 

 PE-08AZ CARENER 

 PE-08AZ AIGUAFONS 

 PE-  

* Unitats d’inspecció per lot. 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 
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Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions i/o proves*  Control 
Criteri de formació 

de lot 

 PA-08A1 TEULADA Inspecció final del 100% de la teulada 100% de la teulada 

   Estanquitat de la coberta mitjançant 
assaig per aspersió (N0 obligatori) 

- cada 2000 m2 

* Unitats de verificacions i proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    -Certificat del material subministrat i certificat de correcta execució de l’empresa executora  
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

09 - TANCAMENTS EXTERIORS 
 092- TANCAMENTS CERÀMICS 
  0921- TANCAMENT CERÀMIC 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 0921 
TANCAMENT DE MAONS CERÀMICS                  

  Per categoria d'execució A:                  
 0922 TANCAMENT DE BLOC CERÀMIC                  
  Per categoria d'execució A:                  
 0924 MAÓ CERÀMIC                  
  Peces de categoria I                  
  Per categoria d'execució A i B                  
  Per categoria d'execució A                  
 0925 BLOC CERÀMIC                  
  Peces de categoria I                  
  Per categoria d'execució A i B                  
  Per categoria d'execució A                  
 099 MATERIAL D'UNIÓ DE PECES                  
 0991 MORTER PER RAM DE PALETA                  
  Per morters industrials, per ram de 

paleta,  dissenyats                  
  Per morters industrials, per ram de 

paleta, prescrits.                  
  Per categoria d'execució A:                  
  Per categoria d'execució B:                  
  Ciment comú per morters                  

  

Àrids i fillers, de matèries naturals, 
artificials o reciclats, per morters per 
ram de paleta, paviments, 
revestiments interiors, arrebossats 
exteriors, fonamentació, reparacions i 
pastes 

                 

  Calç per construcció                  
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Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

P
la

 

C
o

d
. 

Element 

Origen i 
garantia 

Autoritzacions 
administratives Conformitat amb requisits tècnics 

F
ul

ls
 d

e 
su

bm
in

is
tr

am
en

t, 
et

iq
ue

ta
t. 

G
ar

an
tia

 d
el

 fa
br

ic
an

t 

Documentació del 
marcatge CE 

A
ltr

es
 

D
P

C
 Garantia 

conformitat a 
Norma producte 

A
ss

ai
gs

 s
/n

or
m

a 
s/

es
pe

ci
fic

ac
ió

 

C
er

tif
. d

’o
rig

en
 s

/e
sp

ec
if.

 tè
cn

iq
ue

s 

F
itx

a 
ca

ra
ct

er
ís

tiq
ue

s 
tè

cn
iq

ue
s 

D
is

tin
tiu

s 
de

 q
ua

lit
at

 v
ol

un
ta

ris
 

A
va

lu
ac

io
ns

 d
’id

on
eï

ta
t t

èc
ni

ca
 

D
ec

la
ra

ci
ó 

de
 c

on
fo

rm
ita

t 

C
er

tif
ic

at
 “

C
E

” 

C
on

tr
ol

 p
ro

du
cc

ió
 a

 fà
br

ic
a 

D
IT

E
 

A
dd

ic
io

na
l a

 e
tiq

ue
ta

 “
C

E
” 

S
eg

el
l, 

m
ar

ca
 c

on
fo

rm
ita

t 

C
C

R
R

 

H
om

ol
og

ac
ió

 

M
ar

ca
 A

E
N

O
R

 "
N

" 

 0992 ADDITIUS PER MORTERS DE RAM DE 
PALETA                  

  Additius per morters de ram de 
paleta.                  

 09A AïLLANTS TÈRMICS PER FAÇANES                  

 09A1 

Productes manufacturats de llana 
mineral, amb o sense revestiment, 
utilitzats com aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricats com feltres, 
mantes, plafons o planxes. 

                 

 09A2 

Productes manufacturats de poliestirè 
expandit amb o sense revestiment, 
utilitzats com aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricats com planxes, 
rotllos o altres articles preformats. 

                 

 09A3 

Productes manufacturats d'escuma 
de poliestirè extruït, amb o sense 
revestiment, utilitzats com aïllament 
tèrmic d'edificis. Fabricats com 
planxes, disponibles amb cantells 
especials i tractaments de superfície 

                 

 09A4 

Productes manufacturats d'escuma 
rígida de poliuretà, amb o sense 
cares rígides o flexibles o 
revestiments i amb o sense reforç 
integral, utilitzats com aïllament 
tèrmic d'edificis. El poliuretà (PUR) 
inclou també el poliisocianurato (PIR) 

                 

 09A5 POLIURETANS PRODUïTS IN SITU                  
  Per quan ni fabricant ni aplicador 

tenen segell de qualitat (situació A)                  
  Per quan el fabricant no té segell de 

qualitat però l'aplicador si (situació C)                  

  
Per quan el fabricant té segell de 
qualitat, però l'aplicador no (Situació 
B) 

                 

  Per quan el fabricant i l'aplicador 
tenen segell de qualitat,(Situació D)                  

  Per totes les situacions (A, B, C, D) dt                 

  

Sistemes d'escuma rígida de 
poliuretà (PUR) (poliol + isocianat) 
per a la seva aplicació in situ, per 
projecció; procediment de recepció 
d'escumes de poliuretà produïdes in 
situ 

                 

dt: Documentació tècnica 
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Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*: Control  
Criteris per a 

formació de lots 

 092Z CONDICIONS PREVIES 

Organolèptic 
realitzat pel tècnic 
documentalment 
segons categoria 

d’execució: 
**Categories A i B: 
Visita d’inspecció 

diària a l’obra i 
control i supervisió 
continuada per part 

del constructor. 

- Per planta 
- Cada  100 m2. 

 092Z DISPOSICIÓ DELS BLOCS 

 092Z DISPOSICIÓ DEL MORTER 

 092Z ESTABILITAT 

 092Z VENTILACIÓ DE LA CAMBRA DEL TANCAMENT 

 092Z ESTANQUEÏTAT 

 092Z DESOLIDARITZACIÓ 

 092Z CONSIDERACIONS ACÚSTIQUES 

 092Z CONSIDERACONS DAVANT DEL FOC 

 092Z PLOM, PLANOR 
 
* Unitats d’inspecció per cada lot. 
** Prescrit a CTE, DB SE-F. 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves Control 
Criteris per a 

formació de lots 

 0921 TANCAMENT CERÀMIC 
Organolèptic - Cada planta 

   
 
* Unitats d’inspecció per cada lot. 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

10 - TANCAMENTS INTERIORS 
 102- ENVANS DE MAÓ 
  1021- ENVÀ DE MAÓ 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 102 
ENVANS DE MAÓ                  

 1022 MATERIAL D’UNIÓ                  
  Per morters industrials, per ram de 

paleta,  dissenyats                  
  Per morters industrials, per ram de 

paleta, prescrits.                  
  Per categoria d'execució A:                  
  Per categoria d'execució B:                  
  Ciment comú per morters                  

  

Àrids i fillers, de matèries naturals, 
artificials o reciclats, per morters del 
ram de paleta, paviments, 
revestiments interiors, arrebossats 
exteriors, fonamentació, reparacions i 
pastes 

                 

  Calç per construcció                  
  Additius per morters de ram de 

paleta.                  
 1023 MAÓ CERÀMIC                  
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. 
Verificació de Paràmetres 

d’execució* 
Control 

Criteris per a formació 
de lots 

 102Z CONDICIONS PREVIES 

Control organolèptic - Cada planta 

 102Z DISPOSICIÓ DELS MAONS 

 102Z DISPOSICIÓ DEL MORTER 

 102Z TRAVA, LLIGADES 

 102Z 
VENTILACIÓ (per cambres de murs de 
contenció) 

 102Z CONSIDERACIONS ACÚSTIQUES 

 102Z CONSIDERACONS DAVANT EL FOC 

 102Z PLOM, PLANOR 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par tde la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada   

 

Pla: Cod. Verificacions i/o proves Control Criteri de formació de lots 

 1021 ENVANS DE MAÓ Organolèptic. Inspecció final - Cada planta 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

10 - TANCAMENTS INTERIORS 
 103- ENVANS DE PLAQUES I PANELLS 
  1031- ENVÀ DE PLAQUES I PANELLS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

(*) Definició suficient en projecte per la recepció 
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 1031 
ENVÁ DE PLAQUES O PANELLS                  

 1032 ESTRUCTURA DE SUPORT                  
  Perfils metàl·lics per a particions, murs i 

sostres en plaques de guix laminat.                  
 1033 SISTEMA DE FIXACIÓ                  
  Adhesius a base de guix per plafons de 

guix                  
 1034 PLAQUES O PANELLS                  
  Plafons de guix (per envans i 

revestiments, no inclòs plafons de sostre)                  
  Panells compostos de cartró guix aïllants 

tèrmic/acústics.                  
  Plaques de guix laminat (cartró - guix per 

sostres, envans i revestiments)                  
  Plaques de guix reforçades amb esfera.                  
  Plaques de guix reforçades amb fibra                  
 1038 ELEMENTS COMPLEMENTARIS                  

  
Material de juntes per plaques de guix 
laminat. Cartró - guix per sostres, envans 
i revestiments 

                 

                    
 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 1035 AÏLLAMENT TÈRMIC                  

  

Productes manufacturats d'escuma rígida de 
poliuretà, amb o sense cares rígides o flexibles o 
revestiments i amb o sense reforç integral, 
utilitzats com aïllament tèrmic d'edificis. El 
poliuretà (PUR) inclou també el poliisocianurat 
(PIR) 

                 

  

Productes manufacturats de llana mineral, amb o 
sense revestiment, utilitzats com aïllament 
tèrmic d'edificis. Fabricats com feltres, mantes, 
plafons o planxes. 

                 

  

Productes manufacturats de poliestirè expandit 
amb o sense revestiment, utilitzats com aïllament 
tèrmic d'edificis. Fabricats com planxes, rotllos o 
altres articles pre-formats. 

                 

  

Productes manufacturats d'escuma de poliestirè 
extruït, amb o sense revestiment, utilitzats com 
aïllament tèrmic d'edificis. Fabricats com planxes, 
disponibles amb cantells especials i tractaments 
de superfície 

                 

  
Productes manufacturats d'escuma fenòlica, amb 
o sense revestiment. Per l'aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricat com planxes i laminats 

                 

  
Productes manufacturats de vidre cel·lular, amb 
o sense revestiment. Per l'aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricat com planxes 

                 

  
Productes manufacturats de fusta mineral, amb o 
sense revestiment. Per l'aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricat com plafons o planxes 

                 

  

Productes manufacturats de perlita expandida, 
amb o sense revestiment o recobriment. Per 
l'aïllament tèrmic d'edificis. Fabricat com planxes 
o aïllament multicapa 

                 

  

Productes manufacturats de suro expandit, amb 
o sense revestiment o recobriment. Per 
l'aïllament tèrmic d'edificis. Fabricat com granulat 
de suro. Subministrat com a planxes sense 
recobriments 

                 

  

Productes manufacturats de fibra de fusta, amb o 
sense revestiment o recobriment. Per l'aïllament 
tèrmic d'edificis. Fabricat com rotllos, mantes, 
feltres, planxes o plafons 

                 

 1036 AÏLLAMENT ACUSTIC                  
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents 
productes, elements i sistemes constructius 
 

 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteri per a 

formació de lots 

 103Z CONDICIONS PREVIES 

Control organolèptic: 
verificació 

característiques i/o 
requisits 

- Cada planta 

 - Cada habitatge 

 103Z ESTAT DEL SUPORT 

 103Z DISPOSICIÓ DE L’ESTRUCTURA DEL SUPORT 

 103Z DISPOSICIÓ DE PLAQUES O PANELLS 

 103Z FIXACIÓ DE ESTRUCTURA I PLAQUES O PANELLS 

 103Z DISPOSICIÓ I FIXACIÓ DE REFORÇOS 

 103Z CONSIDERACIONS ACÚSTIQUES 

 103Z CONSIDERACIONS DAVANT EL FOC 

 103Z BARRERA DE VAPOR 

 103Z PLOM, PLANOR 

   

* Unitats d’inspecció per planta 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
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- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada 

Pla: Cod. 
Verificacions i/o 

proves* 
Control 

Criteris per a formació de 
lots 

 PA-1031 ENVANS DE PLAQUES I 
PANELLS Organolèptic 

- Cada planta 

 - Cada habitatge 

 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

13 - ACABATS (VERTICALS I SOSTRES) 
 131- ENRAJOLATS 
  1311- ENRAJOLAT 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 1312 
MATERIALS DE FIXACIÓ DE LES 
RAJOLES                  

  Adhesius per rajoles ceràmiques                  
 1313 RAJOLES                  
  Rajoles ceràmiques fabricades per 

extrusió o premsat                  
                    

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*:  Control 
Criteris per a 

formació de lots 

 PE-131Z CONDICIONS PREVIES 

Organolèptic: 
Consolidació, neteja i 
humitat del suport, 
aplicació del morter o 
adhesiu, aspecte de 
rajoles, juntes, planor i 
ressalts entre peces. 

Cada 30 m2, però no 
menys d’un per local 

 PE-131Z ESTAT DEL SUPORT 

 PE-131Z APLICACIÓ DEL SISTEMA D’UNIÓ 

 PE-131Z DISPOSICIÓ DE LES RAJOLES 

 PE-131Z PLOM, PLANOR 

 PE-  

* Unitats d’inspecció per cada lot. 

 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves*  Control 
Criteris per a 

formació de lots 

 PA-1311 ENRAJOLATS Organolèptic: 
Planor , ressalts entre 
peces, juntes 

- Per  local 
- Per habitatge. 

 PA-  

* Unitat de verificacions i proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
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    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

13 - ACABATS (VERTICALS I SOSTRES) 
 132- APLACATS 
  1321- APLACAT 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 1321 
APLACAT                  

 1322 SISTEMA DE FIXACIÓ DE L'APLACAT                  

  
Ancoratges de plàstic per aplicacions no 
estructurals, per fixació múltiple en 
elements de formigó de densitat normal. 

                 

  

Ancoratges de plàstic per aplicacions no 
estructurals, per fixació múltiple en 
elements de formigó cel·lular curat en 
autoclau. 

                 

  
Ancoratges de plàstic per aplicacions no 
estructurals, per fixació múltiple en fàbrica 
de maçoneria massissa 

                 

  
Ancoratges de plàstic per aplicacions no 
estructurals, per fixació múltiple en fàbrica 
de maçoneria foradada o calada 

                 

  
Ancoratges metàl·lics per formigó. 
Ancoratges químics. Per elements 
estructurals o càrregues pesades. 

                 

  
Ancoratges metàl·lics per formigó, amb 
aplicacions no estructurals. Per càrregues 
lleugeres. 

                 

  Ganxos per a l'ancoratge d'aplacats                  
  Estructura metàl·lica per a fixació d’aplacat 

de plaques tipus trespa.                  
 1323 PLAQUES                  
  Plaquetes de fibrociment i peces 

complementàries.                  
  Plaques planes de fibrociment.                  
  Plaques de tauler fenòlic.                  
  Pedra natural.                   
  Acer inoxidable.                  
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  Productes de pedra natural. Plaquetes.                  
  Productes de pissarra i pedra natural per 

teulades i revestiments                  
  Teules i peces de formigó per teulats i 

revestiments de murs                  
 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució* 

Control 
Criteri per a 

formació de lots 

 PE-1325 CONDICIONS PREVIES Replanteig, materials o 
sistema d’ancoratge. 
Verificació segons projecte i 
documentació del fabricant - cada planta 

- Cada 100m2 

 PE-1325 ESTAT DEL SUPORT 

 PE-1325 SISTEMA/MATERIAL  DE FIXACIÓ 

 PE-1325 DISPOSICIÓ DE LES PLAQUES Control d’aspecte, 
dimensional i estabilitat de 
les peces.  PE-1325 PLOM, PLANOR 

 PE-  

* Unitats d’inspecció per lot 

 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
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Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada   

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control  
Criteris per a formació 

de lots 

 
PA-1321 

APLACAT Planor i desplom 
- Cada planta 

- Cada 100m2 

 PA-    

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

13 - ACABATS (VERTICALS I SOSTRES) 
 133- ARREBOSSATS 
  1331- ARREBOSSAT 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
(*) Definició suficient en projecte per la recepció.  
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 1331 
ARREBOSSAT                  

  
Acabat exterior impermeable a 
l'aigua                  

 1333 
MORTER PER L'ARREBOSSAT                  

  Morters per ram de paleta per 
arrebossats i enlluïts                  

  Ciment comú per morters                  

  

Àrids i fillers, de matèries naturals, 
artificials o reciclats, per morters per  
ram de paleta, paviments, 
revestiments interiors, arrebossats 
exteriors, fonamentació, reparacions i 
pastes 

                 

  
Ciment de ram de paleta per morter 
de col·locació de maons, blocs, 
arrebossats i enlluïts 

                 

  Ciment comú per morters                  
  Calçs per construcció                  
  

Additius per morters per ram de 
paleta                  

  
Pigments per acolorir productes de  
construcció fabricats a base de 
ciment i cal 

                 

                    
 

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució:  

Control Freqüència 

 PE-1334 CONDICIONS PREVIES 
Estat del suport: Neteja i 
grau d’humitat 

- cada 100m2 en paraments 
verticals. 

- cada 50m2 en sostres. 

 PE-1334 ESTAT DEL SUPORT 

 PE-1334 PREPARACIÓ DEL MORTER 

Dosificació, espessors, 
acabat 

 PE-1334 MESTRES 

 PE-1334 APLICACIÓ DEL MORTER 

 PE-1334 GRUIX I PLANOR 

 PE-1334 COL·LOCACIÓ D’ARMADURA 

 PE-  

* Unitats d’inspecció per lot 

 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 



 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 

 
 
 

Projecte: Rehabilitació de l’antic edifici de la Teneria per a 
Edifici Docent i Arxiu Comarcal de l’Anoia. 

Ref.: 1845/16 Autora: Marta Miquel 

 

PCQ/1331 Maig 2016 Pag.3 de 4 

 

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris per a formació de 

lots 

 PA-1331 ARREBOSSAT 
Aspecte acabat, planor, 

estabilitat 

- cada 100m2 en paraments 
verticals. 

- cada 50m2 en sostres.  PA-  

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

13 - ACABATS (VERTICALS I SOSTRES) 
 134- ESTUCATS, ESGRAFIATS I MONOCAPES 
  1341- ESTUCAT, ESGRAFIAT, MONOCAPA 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 1341 
ESTUCAT, ESGRAFIAT I MONOCAPA                  

  Acabat exterior impermeable a 
l'aigua                  

 1343 MATERIAL DEL REVESTIMENT                  
  Morters per ram de paleta per 

arrebossats i enlluïts                  
  Ciment comú per morters                  

  

Àrids i fillers, de matèries naturals, 
artificials o reciclats, per morters per 
ram de paleta, paviments, 
revestiments interiors, arrebossats 
exteriors, fonamentació, reparacions i 
pastes 

                 

  
Ciment de ram de paleta per morter 
de col·locació de maons, blocs, 
arrebossats i enlluïts 

                 

  Ciment comú per morters                  
  Calçs per construcció                  
  

Additius per morters per ram de 
paleta                  

  
Pigments per acolorir productes de la 
construcció fabricats a base de 
ciment i cal 

                 

                    
 

 

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüència del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*  Control 
Criteris per a  

formació de lots 

 PE-1345 CONDICIONS PREVIES Estat del suport: neteja i 
grau d’humitat 

-  cada 100m2 en 
paraments verticals. 

-  cada 50m2 en 
sostres. 

 PE-1345 ESTAT DEL SUPORT 

 PE-1345 DOSIFICACIÓ DEL PRODUCTE Dosificació, espessors, 
acabats. Compliment  de 
les especificacions 
tècniques del fabricant 

 PE-1345 APLICACIÓ DEL PRODUCTE 

 PE-1345 MESTRES 

 PE-1345 GRUIX I PLANOR 

 PE-1345 COL·LOCACIÓ D’ARMADURA 

 PE-  

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris per a  formació 

de lots 

 PA-1341 ESTUCAT, ESGRAFIAT, MONOCAPA Aspecte acabat, 
planor 

-  cada 100m2 en paraments 
verticals. 

-  cada 50m2 en sostres  PA-  

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:  
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

13 - ACABATS (VERTICALS I SOSTRES) 
 135- GUARNITS I ENLLUITS 
  1351- GUARNITS I ENLLUITS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
(*) Definició  en projecte per la recepció.  
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 135 
GUARNITS                  

 1353 
PASTA DE GUIX                  

  
Guixos i escaioles per a la 
construcció: comuns i especials, 
d'aplicació manual o per projectar 

                 

 136 ENLLUITS                  
 1363 PASTA DE GUIX                  

  
Guixos i escaioles per a la 
construcció: comuns i especials, 
d'aplicació manual o per projectar 

                 

 1364 ELEMENTS COMPLEMENTARIS                  
  Enllistonat i cantoneres metàl·liques. 

Enlluit interior                  
  Enllistonat i cantoneres metàl·liques. 

Enlluit exterior                  
  Motllures de guix prefabricades                  
                    

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució* 

Control Criteris de formació de lots 

 PE-135Z CONDICIONS PREVIES Estat del suport: 
estabilitat, planor, neteja i 
grau d’humitat 

Control del 25% de la 
superfície 

- Cada planta 

- Cada 100 m2 

 

PE-135Z 
ESTAT DEL SUPORT 

 PE-135Z PREPARACIÓ DEL GUIX 

Tipus de guix, dosificació,  
preparació del guix, 
aplicació, espessors, 
planor. 

Control del 25% de la 
superfície 

 PE-135Z MESTRES 

 PE-135Z APLICACIÓ DEL GUIX 

 PE-135Z GRUIX I PLANOR 

 PE-135Z COL·LOCACIÓ DE REFORÇOS 

 PE-135Z COL·LOCACIÓ DE CANTONERES 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
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- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

 Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteri de formació de 

lots 

 PA-1351 GUARNITS I ENLLUITS Organolèptic: Aspecte 
acabat, planor, estabilitat 
del 100% de la superfície 

- Cada planta 

- Cada 100 m2  PA-  

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

13 - ACABATS (VERTICALS I SOSTRES) 
 137- REVESTIMENTS FLEXIBLES 
  1371- REVESTIMENT FLEXIBLE 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 1371 
REVESTIMENT FLEXIBLE                  

  Acabat exterior impermeable a 
l'aigua                  

 1374 MATERIAL DE REVESTIMENT                  
                    

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució* 

Control 
Criteris de formació 

de lots 

 PE-137Z CONDICIONS PREVIES Estat del parament. 
Replanteig, sistema 
adherent. Verificació segons 
projecte i documentació del 
fabricant: 
20% dels paraments 

- Cada planta 

- Cada habitatge 

 PE-137Z ESTAT DEL SUPORT 

 
PE-137Z 

SISTEMA/MATERIAL  DE FIXACIÓ 

 PE-137Z 
DISPOSICIÓ DEL MATERIAL  DEL 
REVESTIMENT Col·locació del material de 

revestiment. Control 
d’aspecte i estabilitat : 
20% dels paraments 

 PE-137Z PLANOR 

 PE-  

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control  
Criteris de formació 

de lots 

 

PA-1371 

REVESTIMENT FLEXIBLE 

Inspecció final: Control 
d’aspecte, defectes d’adhesió,  
alineacions, plecs, borses,...: 

100% dels revestiments 

- Cada planta 

- Cada habitatge 

 PA-    

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
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- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

13 - ACABATS (VERTICALS I SOSTRES) 
 139- PINTURES 
  1391- PINTURA 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 1391 PINTURA                  
  Acabat exterior impermeable a 

l'aigua                  
                    

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

 

 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució* 

Control 
Criteris de 

formació de lots 

 PE-139Z CONDICIONS PREVIES 

Verificació del tipus de pintura, 
temps de secat, rendiment, 
aspecte, color...., estat del suport, 
sistema d’aplicació. 

Control del 20% de l’execució 

- Cada planta 

 PE-139Z ESTAT DEL SUPORT 

 PE-139Z PREPARACIÓ DE LA PINTURA 

 PE-139Z APLICACIÓ DE LA PINTURA 

 PE-139Z ASPECTE ACABAT 

 PE-  

* Unitats d’inspecció per lot 

 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions i/o 
proves* 

Control 
Criteris de 

formació de lots 

 PA-139Z PINTURES Verificació de gruixos de protecció sobre elements 
metàl·lics mitjançant aparell magnètic o micròmetre. 

Per proteccions ignífugues: Les establertes a l’apartat 23 

Per proteccions anticorrosives  sobre elements metàl·lics: 
sol•licitud de certificat de l’aplicador, dels gruixos aplicats. 

. 

- Un lot per cada 
tipus d’element 
pintat   
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* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

13 - ACABATS (VERTICALS I SOSTRES) 
 13B- FALS SOSTRES 
  13B1- FALS SOSTRE 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 13B1 FALS SOSTRE                  
  Sostres suspesos (Kits)                  
 13B2 ESTRUCTURA DE SUSTENTACIÓ                  

  
Perfileria metàl·lica per a particions, 
murs i sostres en plaques de guix 
laminat. 

                 

 13B3 SISTEMA DE FIXACIÓ                  
  

Adhesius a base de guix per plafons 
de guix                  

  
Adhesius a base de guix per a 
aïllament tèrmic-acústic de plafons 
de compòsit i plaques de guix 

                 

 13B4 ELEMENT DE CUBRICIÓ                  

  
Plafons compostos lleugers 
autoportants per a ús com envans i 
sostres 

                 

  Peces de guix per a sostres suspesos.                  
  Plaques de guix laminat. Cartró-guix 

per a sostres, envans i revestiments                  
  Materials en guix fibrós                  
  Plaques d’escaiola per a sostres                  
 13B ELEMENTS COMPLEMENTARIS                  
  Molduras de guix prefabricades                  

  
Material de juntes per a planxes de 
guix laminat. Cartró-guix per a 
sostres, envans i revestiments 
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Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució* 

Control 
Criteri de formació 

de lots 

 PE-13BZ CONDICIONS PREVIES 
Control organolèptic: 
Estat del suport, estructura 
de suspensió, travaments, 
estat de les plaques, 
resolució de juntes, o 
gruixos de guarnits (sostres 
continus)... 
Un control cada 20m2 (no 
menys d'un per local) 

- Cada planta 

 PE-13BZ ESTRUCTURA DE SUSTENTACIÓ 

 PE-13BZ FIXACIÓ DEL FALS SOSTRE 

 PE-13BZ 
COL·LOCACIÓ/EXECUCIÓ DE L’ELEMENT 
DE CUBRICIÓ 

 PE-13BZ ASPECTE ACABAT 

 PE-  

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris de formació 

de lots 

 PA-13B1 ASPECTE ACABAT inspecció visual: planor, 
nivell, aspecte. 

Control del 100% dels 
fals sostres 

- Cada planta. 

 
PA- 

 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    -Certificat de subministrament del material i de correcta execució de l’empresa executora  
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

14 - PAVIMENTS 
 142- SUBBASES I RECRESCUDES 
  1421- SUBASES I RECRESCUDES 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 0422 
TOT-U NATURAL                  

 0423 TOT-U ARTIFICIAL                  
 0424 GRAVES              3)    
                    

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
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Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució* 

Control 
Criteris de formació 

de lots 

 PE-142Z 
REFINAT I COMPACTACIÓ DE 
L’ESPLANADA 

Organolèptic  - Cada 500 m2 

 

PE-142Z 
HUMECTACIÓ I COMPACTACIÓ DE LA 
CAPA DE SUBBASE 

Assaigs de densitat 

5 determinacions d’humitat i 
densitat 

- Cada 500m2, 
- Cada tongada 

  

 

PE-142Z 
GRUIX DE LES TONGADES 

Control organolèptic 

Verificació del 50% de les 
tongades 

- Cada 500m2, 
- Cada tongada 

 

 PE-    

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris de formació 

de lots 

 
PA-1421 SUBBASES I RECRESCUDES Organolèptic Superfície total 

executada 

* Verificacions i/o proves d’execució 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
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- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

14 - PAVIMENTS 
 143- SOLERES DE FORMIGÓ 
  1431- SOLERA DE FORMIGÓ 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 141 PAVIMENTS                  
 1411 SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES                  
  Verificació de la classificació davant del 

lliscament                  
 1413 TRACTAMENTS DEL SUPORT                  
  Pastes auto-nivellants                  

  
Aglomerants i aglomerants compostos, a base 
de sulfat càlcic, per a pastes auto-nivellants de 
sòls. 

                 

 143 SOLERES DE FORMIGÓ                  
 1433 SUBBASE GRANULAR                  
 1434 ELEMENT SEPARADOR                  
  FORMIGÓ                  
  ARMAT                  
  Fibres d'acer per a formigó.                  
  Fibres polimèriques per a formigó.                  
 1437 ELEMENTS PER JUNTES DE LA SOLERA                  

  

Productes per a segellat de juntes aplicats en 
calent, corrents en revestiments bituminós i 
paviments de formigó, també els resistents a 
carburants per carreteres, aeroports i altres 
paviments de formigó. 

                 

  Productes de segellat aplicats en fred                  

  
Juntes preformades (extruïdes) de cautxú 
vulcanitzat per a segellat en paviments de 
formigó (col·locació mecànica de junta) 
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Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 1438 ELEMENTS AUXILIARS I COMPLEMENTARIS                  
  Materials  per a soleres continues i soleres. 

Pastes autonivellants                  
  Ancoratges metàl·lics utilitzats en paviments de 

formigó.                  
  Lligant de soleres: magnèsia caústica i clorur de 

magnesi per a soleres contínues de magnèsia.                  

  

Àrids i pols mineral, obtinguts de materials 
naturals, artificials o riciclats per barreges 
bituminoses i tractaments superficials de 
carreteres, aeroports i altres zones 
pavimentades. Per exemple, la quarcita de les 
soleres de formigó pulit 

                 

 

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució* 

Control Criteris de formació de lots 

 PE-1755 
DRENATGES PERMANENTS SOTA 
LLOSES DE FONAMENTACIÓ 

organolèptic 

Segons grau d’impermeabilitat (CTE-
DB HS-1): 

- Un lot per a cada grau 
d’impermeabilitat. 

 PE-143Z ESPLANADA 

 PE-143Z SUBBASE 

 PE-143Z MEMBRANA SEPARADORA 

 PE-143Z ARMAT 

 PE-143Z CONDICIONS PERIMETRALS I JUNTES 

 PE-143Z FORMIGONAT 

 PE-143Z TRACTAMENTS SUPERFICIALS 

 PE-  

 
* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris de formació de lots 

 

PA-1431 SOLERA DE FORMIGÓ Control  organolèptic de 
l’element acabat: Planor, 
pendents, aspecte superficial, 
acabat de juntes... 

Segons grau d’impermeabilitat 
(CTE-DB HS-1): 

- Un lot per a cada grau 
d’impermeabilitat. 

 PA-    

* Verificacions i/o proves per lot 
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Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

14 - PAVIMENTS 
 14B- PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 
  14B1- PAVIMENT DE PECES RÍGIDES 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 141 PAVIMENTS                  
 1411 SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES                  
  Verificació de la classificació davant del 

lliscament                  
 1413 TRACTAMENTS DEL SUPORT                  
  Pastes auto-nivellants                  

  
Aglomerants i aglomerants compostos, a base 
de sulfat càlcic, per a pastes auto-nivellants 
de sòls. 

                 

 14B4 CAPA DE SORRA                  
 14B5 MATERIAL DE FIXACIÓ                  
  Adhesius per a rajoles ceràmiques                  
  Morters per al ram de paleta                  
  Ciment comú per morters                  

  

Àrids i fillers, de matèries naturals, artificials 
o reciclats, per a morters per al ram de 
paleta, paviments, revestiments interiors, 
arrebossats exteriors, fonamentació, 
reparacions i pastes 

                 

  
Ciment de ram de paleta per morter de 
col·locació de maons, blocs, arrebossats i 
enlluïts 

                 

  Ciment comú per morters                  
  Calçs per a  la construcció                  
  Peces de suport de PE per a paviments 

elevats.                  
 14B6 MATERIAL PER JUNTES ENTRE PECES                  
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Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 14B7 PECES RÍGIDES                  
  Vorades de pedra natural per a ús com a 

paviment exterior                  
  Rajoles de pedra natural per ús com paviment 

exterior                  

  
Rajoles prefabricades de formigó per a ús 
extern en trànsit de vianants i vehicles, ús 
intern i en cobertes 

                 

  Rajoles de terratzo per ús interior.                  
  Rajoles de terratzo per ús exterior.                  

  

Rajoles ceràmiques fabricades per extrusió o 
premsat per a ús en paviments interiors i 
exteriors, per zones de vianants i vehicles, i 
zones subjectes a reglamentació se 
substàncies perilloses. 

                 

  Productes de pedra natural. Plaquetes.                  
  Productes de pedra natural. Rajoles per 

paviments i escales.                  
  Llambordes de pedra natural per a ús com a 

paviment                  
  Llambordes d'argila cuita                  
  Llambordes de formigó                  
  Frisos i encanyats de fusta.                  
  Paviments de fusta.                  
  Pedra aglomerada. Rajoles modulars per a sòls 

en interior i exterior                  
 14B8 PECES COMPLEMENTARIES                  
 14B9 TRACTAMENS ESPECIALS                  
                    

 
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
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Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució*:  

Control 
Criteris de formació 

de lots 

 PE-14BZ CONDICIONS PREVIES 

Control organolèptic Cada 100 m2 

 PE-14BZ ESTAT DEL SUPORT 

 PE-14BZ CAPA BASE 

 PE-14BZ MATERIAL DE FIXACIÓ 

 PE-14BZ COL·LOCACIÓ DE LES PECES 

 PE-14BZ TRACTAMENTS SUPERFICIALS 

 PE-14BZ ASPECTE DEL ACABAT 

 PE-  
 

* Unitats d’inspecció per cada lot. 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves  Control 
Criteris de 

formació de lots 

 PA-14B1 PAVIMENT DE PECES RÍGIDES Planor, ressalts entre peces 
i horitzontalitat del paviment 

- Cada 100 m2. 

 PA-    

* Unitat de verificacions i proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    -Certificat del material subministrat i certificat de correcta execució de l’empresa executora  
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

14 - PAVIMENTS 
 14C- PAVIMENTS FLEXIBLES 
  14C1- PAVIMENT FLEXIBLE 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 141 PAVIMENTS                  
 1411 

SEGURETAT DAVANT EL RISC DE 
CAIGUDES                  

  
Verificació de la classificació davant 
del lliscament                  

 1413 
TRACTAMENTS DEL SUPORT                  

  
Pastes auto-nivellants                  

  
Aglomerants i aglomerants 
compostos, a base de sulfat càlcic, 
per a pastes auto-nivellants de sòls. 

                 

 14C1 PAVIMENT FLEXIBLE                  
 14C3 SISTEMA DE FIXACIÓ DE L’ACABAT 

FLEXIBLE                  
 14C4 MATERIAL FLEXIBLE D’ACABAMENT                  

  Recobriments dels sòls resilientes, 
tèxtils i laminats.                  

  Superfícies per àrees esportives. 
Paviments multideportius d'interior.                  

 14C5 PECES AUXILIARS I 
COMPLEMENTARIES                  

 14C6 TRACTAMENTS ESPECIALS                  
                    

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteris de 

formació de lots 

 PE-14CZ CONDICIONS PREVIES 

Organolèptic: 

20% de l’execució 

- Cada 100 m2 

 

 PE-14CZ ESTAT DEL SUPORT 

 PE-14CZ APLICACIÓ DEL SISTEMA DE FIXACIÓ 

 PE-14CZ COL·LOCACIÓ DEL MATERIAL FLEXIBLE 

 PE-14CZ SOLUCIONS DE JUNTES I  ENCONTRES 

 PE-14CZ ASPECTE ACABAT 

 PE-  

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
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- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris de formació 

de lots 

 

PA-14C1 PAVIMENT FLEXIBLE Organolèptic del 
paviment acabat:: Planor, 
manca d’adherència, 
juntes, aspecte 
superficial 

- Cada 100 m2 

 PA-    

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora / empresa executora dels treballs. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

15 - ELEMENTS PRACTICABLES 
 151- FINESTRES I BALCONERES 
  1511- FINESTRES I BALCONERES 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 1511 FINESTRA                  

  
Finestres exteriors sense caràcter de 
resistència al foc i/o control de fuites de 
fum. 

                 

 1521 BALCONERA                  

  
Portes peatonals exteriors sense 
caràcter de resistència al foc i/o control 
de fuites de fum. 

                 

 154 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE 
PROTECCIÓ                  

 1541 ANODITZAT                  
 1542 LACAT                  
 1543 GALVANITZAT                  
 1544 PROTECCIÓ DE LA FUSTA                  
 1551 PRE-MARC                  
 15G3 PROTECCIONS SOLARS                  
 15M1 PERSIANES                  

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 15P1 VIDRES                  
  Vidre de silicat sodocàlcic.                  
  Vidre per l'edificació. Vidre de capa.                  
  Vidre borosilicatat.                  
  Vitroceràmiques.                  
  Vidre de silicat sodocàlcic 

termoendurit.                  
  Vidre de silicat sodocàlcic de 

seguretat temprat tèrmicament.                  
  Vidre de silicat sodocàlcic endurit 

químicament.                  
  Vidre borosilicatat de seguretat 

temprat tèrmicament.                  
  Vidre aïllant.                  
  Vidre aïllant antibala o antiexplosió                  
  Productes de vidre de silicat bàsic 

alcalinoterri.                  
  Vidre de seguretat silicat sodocàlcic 

temprat en calent.                  
  Vidre laminat de seguretat.                  
  Vidre de seguretat de silicat 

alcalitérric endurit en calent..                  
                    

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
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- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Finestres: 
Pla: Cod. Verificació de 

Paràmetres d’execució* 
Control 

Criteris de 
formació de lots 

 PE-15Y1 PREPARACIÓ DEL FORAT 

Preparació del forat 
dimensions dintre de toleràncies 
control de guerxeses, fixació, planor i desquadri 
de precèrcols 
Fixació de la finestra 
control de fixació del marc 

- Cada planta  PE-15Y1 FIXACIÓ DE LA FUSTERIA 
Numero de fixacions i disposició d’aquestes 
Dimensions de junta 

 
PE-15Y2 PROCÉS D’AÏLLAMENT 

TÉRMIC I ACÚSTIC 

Dimensions de junta, Segellat perimetral 

 PE-15Y3 ACABAT DE LA FUSTERIA Protecció de la fusteria 

 PE-   

Persianes 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució:  Control  
Criteris de formació 

de lots 

 PE-15MZ 
PREPARACIÓ DEL FORAT 

Organolèptic  - Cada planta   PE-15MZ 
FIXACIÓ 

 PE-15MZ 
CONDICIONS TÈRMIQUES, ACÚSTIQUES, 
SEGELLATS 

 

Proteccions solars: 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució:  Control  
Criteris de formació 

de lots 

 PE-15GZ FIXACIÓ Organolèptic - Cada planta 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions 
i/o proves* Control 

Criteri de 
formació 
de lots 

 
PA-1511 FINESTRA 

PROVA DE SERVEI:  
Funcionament de la fusteria 
Control per tipus de finestra, en el 20% de les finestres 

- Cada 
planta 

 

 

PA-1511 FINESTRA PROVA DE SERVEI:  
Prova d’escorrentia: 
Control per tipus de finestra, i segons protecció davant la pluja: 10% de 
les finestres col·locades en el pla exterior de façana o finestres que la 
protecció sigui inferior al 1/3 de la distància de l'ampit a la protecció 
(criteri de finestra no protegida segons UNE 85.220) 

 PA-15M1 PERSIANES 
PROVA DE SERVEI:  
Prova de funcionament del tipu20% de les persianes 

 PA-15G1 PROTECCIONS  
SOLARS 

PROVA DE SERVEI:  
Prova de funcionament del tipu20% de les proteccions solars 

* Verificacions i/o proves per lot 

 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

15 - ELEMENTS PRACTICABLES 
 153- PORTES 
  1531- PORTA 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 1531 PORTA                  

  
Portes peatonals exteriors sense 
caràcter de resistència al foc i/o control 
de fuites de fum. 

                 

  Portes peatonals amb resistència al foc                  
 1534 FERRAMENTA                  
 154 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE 

PROTECCIÓ                  
 1541 ANODITZAT                  
 1542 LACAT                  
 1543 GALVANITZAT                  
 1544 PROTECCIÓ DE LA FUSTA                  
 1551 PRE-MARC                  
 15P1 VIDRES                  
  Vidre de silicat sodocàlcic.                  
  Vidre per l'edificació. Vidre de capa.                  
  Vidre borosilicatat.                  
  Vitroceràmiques.                  
  Vidre de silicat sodocàlcic termoendurit.                  
  Vidre de silicat sodocàlcic de seguretat 

temprat tèrmicament.                  
  Vidre de silicat sodocàlcic endurit 

químicament.                  
  Vidre borosilicatat de seguretat temprat 

tèrmicament.                  
  Vidre aïllant.                  
  Vidre aïllant antibala o antiexplosió                  
  Productes de vidre de silicat bàsic 

alcalinoterri.                  
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  Vidre de seguretat silicat sodocàlcic 
temprat en calent.                  

  Vidre laminat de seguretat.                  
  Vidre de seguretat de silicat alcalitérric 

endurit en calent..                  
 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. 
Verificació de 

Paràmetres 
d’execució* 

Control 
Criteris de 

formació de lots 

 
PE-15Z1 

PREPARACIÓ DEL FORAT 
dimensions dintre de toleràncies, control de 

guerxeses, fixació, planor i desquadri de 
precèrcols 

- Cada planta 
 

PE-15Z1 FIXACIÓ DE LA FUSTERIA control de fixació del marc, Numero de fixacions i 
disposició d’aquestes 

 PE-15Z2 
PROCÉS D’AÏLLAMENT 
TÉRMIC I ACÚSTIC Dimensions de junta, segellat perimetral 

 PE-15Z3 ACABAT  

 PE-   

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
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- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o 
proves* 

Control Criteris de formació de lots 

 
PA-1531 PROVES DE 

FUNCIONAMENT 

Prova de servei: 
Funcionament de les portes 
Control del 20% de les portes 

- Cada tipus de porta 

 PA-    

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

15 - ELEMENTS PRACTICABLES 
 15P- VIDRES PLANS 
  15P1- VIDRES 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 15P1 VIDRES                  
  Vidre de silicat sodocàlcic.                  
  Vidre per l'edificació. Vidre de capa.                  
  Vidre borosilicatat.                  
  Vitroceràmiques.                  
  Vidre de silicat sodocàlcic 

termoendurit.                  
  Vidre de silicat sodocàlcic de 

seguretat temprat tèrmicament.                  
  Vidre de silicat sodocàlcic endurit 

químicament.                  
  Vidre borosilicatat de seguretat 

temprat tèrmicament.                  
  Vidre aïllant.                  
  Vidre aïllant antibala o antiexplosió                  
  Productes de vidre de silicat bàsic 

alcalinoterri.                  
  Vidre de seguretat silicat sodocàlcic 

temprat en calent.                  
  Vidre laminat de seguretat.                  
  Vidre de seguretat de silicat 

alcalitérric endurit en calent..                  
                    

 
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

 

 



 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 

 
 
 

Projecte: Rehabilitació de l’antic edifici de la Teneria per a 
Edifici Docent i Arxiu Comarcal de l’Anoia. 

Ref.: 1845/16 Autora: Marta Miquel 

 

PCQ/15P1 Maig 2016 Pag.2 de 3 

 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució* Control 

Criteris de 
formació de 

lots 

 

PE-15X1 CONDICIONS DE SEGURETAT 
RELATIVES A L’ACCESSIBILITAT DELS 
VIDRES EXTERIORS PER NETEJA 

Verificació de compliment del CTE DB-
SU1 

Un per tipus de disposició d’envidriament 

- Cada tipus de 
disposició 

d’envidrament 

 

PE-15X3 
CONDICIONS DE SEGURETAT 
RELATIVES A L’IMPACTE AMB 
ELEMENTS FRAGILS 

Verificació de compliment del CTE DB-
SU2 

 Control del 100% de les superfícies 
envidriades situades en àrees de risc 

d’impacte 

- Totes les 
àrees de risc 

d’impacte 

 PE-    

* Unitats d’inspecció per lot 

 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
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- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris de formació de lots 

 
PA-15P1 

VIDRES 
Organolèptic: Control visual 

Control del 100% dels vidres 
- Cada planta 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    -Certificat del material subministrat i certificat de correcta execució de l’empresa executora  
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

16 - ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 
 161- BARANES 
  1611- BARANES 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 1611 
BARANES                  

  Baranes prefabricades                  

  
Condicions tècniques de 
subministrament de productes llargs 
y plans, laminats en calent. 

                 

  

Condicions tècniques de 
subministrament de perfils extruïts 
d'alumini i els seus aliatges per 
baranes d'alumini 

                 

  

Condicions tècniques de 
subministrament de fustes de 
seccions rectangulars per baranes 
amb fusta 

                 

  Subministrament de vidre, per 
baranes amb vidre                  

 1641 ANCORATGES                  

  

Ancoratges metàl·lics per a formigó. 
Ancoratges d'expansió o per 
soscavat. Per a elements estructurals 
o càrregues pesades. 

                 

  
Ancoratges metàl·lics per a formigó. 
Ancoratges químics. Per a elements 
estructurals o càrregues pesades. 

                 

  
Ancoratges metàl·lics per formigó, 
amb aplicacions no estructurals. Per 
càrregues lleugeres. 

                 

 154 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE 
PROTECCIÓ                  

 1541 ANODIZAT                  
 1542 LACAT                  
 1543 GALVANITZAT                  
 1544 TRACTAMENT DE LA FUSTA                  
 1545 PINTURES                  

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució* 

Control 
Criteris de 

formació de lots 

 

PE-1671 
PROTECCIÓ DE DESNIVELLS: 
MESURES DE SEGURETAT 

Verificació del compliment de les mesures de 
seguretat exigides 

Control del 100% de les baranes 

- Un lot per planta 
 

PE-161Z COMPLIMENT DE LES MESURES 
DE SEGURETAT EN EL DISSENY 
DE LA BARANA 

Verificació del compliment de les mesures de 
seguretat en el disseny 

Control per tipus de barana 

 
PE-161Z COL·LOCACIÓ / EXECUCIÓ DE 

LA BARANA 
Fixació de la barana 

Control del 25% de les baranes 

 
PE- 

PROTECCIÓ DE LA BARANA 
Verificació del grau de protecció a l’exterior.  

Control del 25% de la barana 

* Unitats d’inspecció per lot 

 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o 
proves* 

Control 
Criteri de 

formació de lots 

 
PA-1611 

BARANA 
Resistència(*) 

Si la DF considera necessari la realització d’una prova 

Per tipus de 
barana 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
- (*) En cas de dubtes sobre la resistència de la barana 
          Resistència de la barana d’acord a la taula •3.3 del DB SE-AE 3.2: (segons DB SU-1 3.2.2) 

      Categoria d’ús C5, força horitzontal 3, 0 kN/m.  
      Categoria d’ús C3, C4, E F, força horitzontal 1,6 kN/m.  

                Resta de casos, força horitzontal 0,8 kN/m. 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

16 - ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 
 164- SENYALITZACIONS DE SEGURETAT 
  1641- SENYALITZACIONS DE SEGURETAT D’ÚS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 16E 
ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ                  

 16E1 PER VIES EVACUACIÓ                  
  Senyalització de les vies d'evacuació                  

 16E2 
SENYALITZACIÓ DELS MITJANS 
MANUALS DE PROTECCIÓ CONTRA 
INCENDIS 

                 

  Senyalització dels mitjans manuals 
de protecció contra incendis                  

 16E3 PER ZONES DE CIRCULACIÓ DE 
VEHICLES                  

  

Captafaros retrorreflectants, de vidre 
o plàstic, adherits o ancorats, per a 
senyalització de zones de circulació 
de vehicles. 

                 

  

Materials de senyalització vial 
horitzontal. Materials de postmesclat. 
Microesferes de vidre, granulats 
antilliscants i mescles d'ambdós, que 
s'expandeixen sobre les pintures, 
materials termoplàstics, plàstics en 
fred o qualsevol altre producte de 
senyalització vial horitzontal, per 
donar propietats de retroreflexió i/o 
antilliscament 

                 

  
Equipaments de regulació del tràfic. 
Dispositius lluminosos d'advertència 
de perill i abalisament. 

                 

  Equips de control de tràfic. Caps de 
semàfor.                  

 16E4 SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT                  
                    

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució* Control  

Criteri de 
formació de 

lots 

 PE-16E1 SENYALS DE VIES D’EVACUACIÓ Verificació de l'ajust de les senyals 
documentades amb les col·locades. Control 

de la col·locació de les senyals; situació i 
visibilitat; dimensions de les senyals. 

- Tota 
l’edificació 

 PE-16E2 SENYALS DE MATERIALS I EQUIPS 

 PE-  

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   
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Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteri de formació de 

lots 

 
PA-1641 

SENYALITZACIONS DE SEGURETAT 
Organolèptic: Inspecció 

final - Tota l’edificació 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
(si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

17 - INSTAL�LACIÓ DE SANEJAMENT 
 171- XARXA D’EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS 
  1711 XARXA D’EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 

Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 1713 
BAIXANTS I COL�LECTORS 
SUSPESOS                  

  

Canonades de gres per sanejament, 
accessoris i juntes, per evacuació 
d’algues residuals, pluvials i 
superficials, que funcionen per 
gravetat o sota lleugera pressió. 

                 

  

Sistemes de canalització de polietilè 
soterrats i aeris per a conducció 
d'aigua, sanejament a pressió i 
sanejament per buit, a pressió 
màxima de 25 bar i Tª d'operació 
20ºC i fins 40ºC en operacions que 
operen a temperatura constant. 

                 

  

Tubs ABS (material plàstic acronitril-
butadiè-estirè), per a evacuació 
d'aigües residuals en l'interior de 
l'estructura dels edificis a baixa i alta 
temperatura. 

                 

  

Tubs accessoris i peces especials de 
foneria dúctil i les seves unions, per a 
col�lectors i escomeses de 
sanejament a l'exterior dels edificis. 
Soterrades o aèries, amb o sense 
pressió i en sistemes separatius o 
unitaris. 

                 

  

Tubs amb capes interiors i exteriors 
llises de PVC-U unides per una capa 
espumada de PVC-U o per nervis de 
PVC-U compacte 

                 

  Tubs de Formigó, canalitzacions a 
baixa pressió                  

  Tubs de Polipropilè, canalitzacions a 
baixa pressió                  

  Tubs de PVC-U                  
 

Documents  obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Tubs i accessoris d'acer galvanitzat en calent soldats 
longitudinalment amb maniguet acoplable per a 
canalització d'aigües residuals 

                 

  
Tubs i accessoris d'acer inoxidable soldats 
longitudinalment amb maniguet acoplable per a 
canalització d'aigües residuals 

                 

  Tubs i accessoris de foneria, unions i peces especials 
per a xarxes d'evacuació d'aigües en edificis.                  

  

Tubs i accessoris de PRFV (plàstic termostable reforçat 
amb fibra de vidre) basat en resines de polièster 
insaturat (UP), per a canalitzacions d'aigua de 
superfície o sanejament soterrades, exteriors als 
edificis per aplicacions sense pressió. 

                 

  

Tubs i accessoris de PRFV (plàstic termostable reforçat 
amb fibra de vidre) basat en resines de polièster 
insaturat (UP), per a canalitzacions soterrades per a 
evacuació i sanejament. 

                 

  

Tubs i accessoris de PRFV (plàstic termostable reforçat 
amb fibra de vidre) basat en resines de polièster 
insaturat (UP), per a canalitzacions soterrades per 
aplicacions amb o sense pressió. 

                 

  
Tubs i accessoris de PVC-C (policlorur de vinil clorat) 
per a evacuació d'aigües residuals a l'interior dels 
edificis. 

                 

  
Tubs i accessoris de PVC-U (policlorur de vinil no 
plastificat) amb tubs de paret estructurada per a 
evacuació d'aigües residuals. 

                 

  
Tubs i accessoris de PVC-U (policlorur de vinil no 
plastificat) per a sanejament soterrat o aeri amb 
pressió. 

                 

  

Tubs i peces complementàries prefabricades de 
formigó amb fibra d'acer i formigó armat amb unions 
flexibles per a aigües negres, pluvials i superfície per 
gravetat 

                 

  Tubs SAN+PVC (mescles de copolímers d'estirè) per a 
evacuació d'aigües residuals a l'interior dels edificis.                  

  
Tubs, juntes i accessoris de fibrociment amb (AT) o 
sense (NT) amiant destinades a clavegueram, 
sanejament i drenatge. 
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 1714 CANALONS PER RECOLLIDA 
D'AIGÜES PLUVIALS                  

  

Canalons amb ràfec i baixants 
externs d'aigües pluvials de xapa de 
zinc, acer inoxidable, xapa d'acer 
amb recobriment metàl�lic per 
immersió en calent, xapa d'acer 
recobert de metall o recobriment 
orgànic, xapa d'alumini o de xapa de 
coure. 

                 

  Canalons suspesos i els seus 
accessoris de PVC-U                  

 1715 JUNTES I UNIONS                  

  

Juntes elastomèriques de cautxú 
vulcanitzat per a estanquitat en 
unions de canonades d'aigua no 
potable, calent (WF i WD), freda 
(WC) o freda resistent a olis (WG) 

                 

  

Juntes elastomèriques de cautxú 
vulcanitzat (amb o sense copolímer 
de isoprè-isobutilè) per a 
canalitzacions d'aigua i drenatge, per 
a subministrament d'aigua potable 
calenta (WA, WB i WE). 

                 

  

Juntes elastomèriques 
termoplàstiques amb estanquitat en 
unions de canonades per a transport i 
drenatge d'aigua no destinada al 
consum humà. 

                 

  

Juntes elastomèriques 
termoplàstiques de material cel�lular 
de cautxú vulcanitzat com 
estanquitat en unions de canonades 
per a transport i drenatge d'aigua no 
destinada al consum humà. 

                 

  

Juntes elastomèriques de poliuretà 
emmotllat com estanquitat en unions 
de canonades per a transport i 
drenatge d'aigua no destinada al 
consum humà. 

                 

  

Adhesius per a sistemes de 
canalització en materials 
termoplàstics sense pressió 
 

                 

 

Documents  obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 1716 PLANTES ELEVADORES DE MATERIALS RESIDUALS                  
  Plantes elevadores de matèries fecals                  
  Plantes elevadores d'aigües residuals no fecals                  
  Plantes elevadores de matèries fecals, amb aplicacions 

limitades, petits usuaris                  
 1717 VÀLVULES                  
  Vàlvules de retenció per a plantes elevadores d'aigües 

residuals, fecals i no fecals.                  
  Vàlvules equilibradores de pressió per a sistemes de 

desguàs a l'interior d'edificis                  
 1718 CASSOLETES                  

  

Cassoleta per a la recollida d'aigües pluvials de xapa 
de zinc, acer inoxidable, xapa d'acer amb recobriment 
metàl�lic per inmersió en calent, xapa d'acer recobert 
de metall o recobert orgànic, xapa d'alumini o de xapa 
de coure. 

                 

  Cassoleta de PVC-U per a aigües pluvials                  
 171B BONONERES                  
  Bononera sifònica de foneria                  
 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
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Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteris de 

formació de lots 

 PE-1731 XARXA SOTERRADA 

Replanteig, diàmetres 
de col·lectors, 
dimensions, 

disposició, fixació. 
Solucions d’aïllament 

acústic 

Control del 50% de la 
instal·lació 

- Un lot 
corresponent a les 

xarxes privades 

- Un lot 
corresponent a les 

zones comuns 

 PE-1732 COL·LECTOR SUSPÈS 

 PE-1733 COLUMNA DE VENTILACIÓ 

 PE-1734 BAIXANTS 

 PE-1735 SIFONS 

 PE-1736 DERIVACIONS 

 PE-1737 CALDERETES O CASSOLETES I 
BUNERES 

 PE-1738 DESGUÀS DELS ELEMENTS SANITARIS 

 PE-  

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o 
proves* 

Control 
Criteris de formació 

de lots 

 PA-1711 
XARXA D’EVACUACIÓ 
D’AIGÜES RESIDUALS I 
PLUVIALS 

Proves d’estanquitat parcial 
Proves de buidat 
Control del 100% de les unions, entroncaments i/o 
derivacions - Un lot corresponent a 

les xarxes privades 

- Un lot corresponent a 
les zones comuns  PA-1711 

XARXA D’EVACUACIÓ 
D’AIGÜES RESIDUALS I 
PLUVIALS, i LA SEVA 
VENTILACIÓ 

Proves d’estanquitat total 
(amb aigua, aire o fum) 
Control del 100% de les xarxes d’aigües residuals i 
pluvials, amb les seves corresponents xarxes de 
ventilació 
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 PA-1711 ARQUETES I POUS DE 
REGISTRE 

Proves d’estanquitat parcial 
Control del 100% de les arquetes i pous de registre 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         



 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 

 
 
 

Projecte: Rehabilitació de l’antic edifici de la Teneria per a 
Edifici Docent i Arxiu Comarcal de l’Anoia. 

Ref.: 1845/16 Autora: Marta Miquel 

 

PQ-1811 Maig 2016 Pag.1 de 8 

 

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

18 - INSTAL�LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ (CALEFACCIÓ, REFRIGERACIÓ I 
VENTILACIÓ) 

 181- INSTAL�LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 
  1811 INSTAL�LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 

Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 181 
INSTAL�LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ                  

 1812 CANONADES, VÀLVULES I ACCESORIS                  

  
Coure i aleacions de coure. Tubs rodons de 
coure, sense soldadura, per aigua i gas en 
aplicacions sanitàries i de calefacció. 

                 

  Coure i aleacions de coure. Accessoris.                  
  Canonades de coure per instal�lacions 

refrigerants amb aïllament.                  

  
Tubs, ràcords i accessoris de foneria dúctil i 
les seves unions per a canalitzacions d'aigua 
soterrades o aèries, amb o sense pressió 

                 

  Tubs de polietilè (PE) per al subministrament 
d'aigua                  

  Canonades de PE Multicapa.                  

  
Sistemes de canalitzacions en materials 
plàstics per a instal�lacions d'aigua calenta i 
freda. Polietilè reticulat (PE-X). 

                 

  
Sistemes de canalització en materials plàstics 
per a instal�lacions d'aigua calenta i freda. 
Polibutilè (PB) 

                 

  
Sistemes de canalitzacions en materials 
plàstics per a instal�lacions d'aigua calenta i 
freda. Polipropilè (PP) 

                 

  

Tubs, ràcords i accessoris d'acer per al 
transport de liquids aquosos, inclòs l'aigua 
destinada per al consum humà. Condicions 
tècniques de subministrament. 

                 

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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  Tubs d'acer no aleat aptes per a soldar i roscar. 
Condicions tècniques de subministrament.                  

  

Tubs d'acer soldat, amb diàmetres nominals 
compresos entre 8 i 220 mm i els seus perfils 
derivats corresponents, destinats a conducció de 
fluids, aplicacions mecàniques, estructurals i 
altres usos, tant en negre com galvanitzat. 

                 

  

Sistemes de canalitzacions en materials plàstics 
termostables reforçats amb fibra de vidre 
(PRFV) basats en resines de polièster insaturat 
(UP), amb unions rígides o flexibles, destinades 
a la utilització en instal�lacions soterrades. 

                 

  
Adhesius per a sistemes de canalitzacions en 
materials termoplàstics per a fluids líquids a 
pressió 

                 

 1813 CONDUCTES D'AIRE I ACCESORIS                  
  Conductes de xapa metàl�lica                  
  Conductes de fibra                  
  Conductes metàl�lics                  
  Reixes i difusors.                  
  Filtres F6, F7, F8 per ventilació                  
  Revestiment interior                  
  XEMENEIES I CONDUCTES DE FUMS                  
  Xemeneies. Terminals dels conductes de fums 

argilencs/ceràmics                  
  Xemeneies. Conductes de fums d'argila o 

ceràmics                  
  Xemeneies. Elements de paret exterior de 

formigó                  
  Xemeneies. Parets interiors de formigó                  
  Xemeneies.Conductes de fum de blocs de 

formigó                  
  Xemeneies modulars amb conductes de fum 

d'argila o ceràmics. En condicions humides.                  
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  Xemeneies. Parets exteriors d'argila o 
ceràmiques per a xemeneies modulars                  

  Xemeneies amb conductes de fum de material 
plàstic.                  

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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  Xemeneies industrials autoportants. 
Materials per a conductes de maó.                  

  
Xemeneies autoportants per a construccions 
cilíndriques d'acer d'ús en xemeneies de 
paret simple d'acer i revestiments d'acer. 

                 

  Xemeneies metàl�liques. Conductes interiors 
metàl�lics i conductes d'acoblament.                  

  Xemeneies metàl�liques modulars.                  

  
Xemeneies modulars amb conductes de fum 
d'argila o ceràmics. Amb resistència al 
sutge. 

                 

  
Xemeneies. Blocs per a conductes de fums 
d'argila o ceràmics per a xemeneies de paret 
simple. 

                 

  Xemeneies modulars amb conductes de fum 
d'argila o ceràmics amb sistema de tir d'aire.                  

  

Xemeneies. metàl�liques i conductes de 
subministrament d'aire independent del 
material. Terminals verticals per a calderes 
estanques tipus C6. 

                 

  Ximeneies i conductes de subministrament 
d'aire per calderes estanques individuals                  

 1815 RADIADORS I CONVECTORS                  

  
Plafons radiants montats en el sostre 
alimentats amb aigua a una temperatura 
inferior a 120ºC. 

                 

  Climatitzador interior tipus; split paret, 
consola de terra, casstte i  conductes.                  

  Unitat interior per producció d’ACS.                  
  Terra radiant.                  
  Radiadors i convectors.                  
 1816 EQUIPS DE PRODUCCIÓ DE CALOR,FRED I 

VENTILACIÓ                  

  
Estufes per combustibles líquids, amb 
cremadors de vaporització i conductes 
d’evacuació de fums 
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  Bombes de calor elèctriques amb 
recuperació de calor, tipus inverter.                  

  

Calderes domèstiques independents que 
utilitzen combustibles sòlids. Potència 
tèrmica nominal inferior o igual a 50 kW. 
Requisits i mètodes d'assaig. 

                 

  
Aparells insertables, inclosos en les llars de 
foc obertes, que utilitzen combustibles 
sòlids. Requisits i mètodes d'assaig. 

                 

  Recuperadors de calor.                  
  Caixes de ventilació                  
  Estufes que utilitzen combustibles sòlids                  
  Aparells amb alliberament lent de calor 

alimentats amb combustibles sòlids.                  

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 1817 ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL                  
  Vàlvules termostàtiques                  
  Equips de regulació: Termostat ambient 

Tot-res                  
  Control centralitzat de clima i ventilació.                  
  Equips de regulació: Vàlvules motoritzades                  

  
Equips de regulació amb compensació de 
temperatura exterior: Sondes exteriors de 
temperatura 

                 

  
Equips de regulació amb compensació de 
temperatura exterior: Sondes interiors de 
temperatura 

                 

  Equips de regulació amb compensació de 
temperatura exterior: Sondes d'immersió                  

  Equips de regulació amb compensació de 
temperatura exterior: Central de regulació                  

 1818 ALTRES EQUIPS                  

  

Dipòsits de polietilè emmotllats per bufat i 
per moldeig rotacional i de poliamida 6 
fabricats per polimeració aniònica. Requisits 
i assaigs. 

                 

  Dipòsits d’inèrcia.                  
  Dipòsit d'expansió                  
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 181c SUBSISTEMA SOLAR                  
  Captadors solars d'escalfament líquid.                  
  Sistemes solars tèrmics                  
  Acumuladors per a sistemes solars de 

calefacció                  
  Captadors solars d'escalfament líquid.                  
  Captadors solars prefabricats.                  

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

 

 

 

 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 
 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius 

 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució* 
Control 

Criteris de formació 
de lots 
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 PE-18 XARXA DE TUBERIES D’AIGUA 

Tipus de tuberies, diàmetres, fixació, 
disposició, aïllament.  

Un cada 30m 

- Un lot per zones 
comuns 

- Un lot per espais 
interiors Col·locació de maneguets passamurs 

Un per planta 

 PE-18 
XARXA DE CANONADES DE GAS 
REFIGERANT 

Tipus de tuberies, diàmetres, fixació, 
disposició, aïllament.  

Un cada 30m 

 

 

Un lot per zones 
comuns 

- Un lot per espais 
interiors 

Col·locació de maneguets passamurs 

Un per planta 

 PE-18 
GOT D’EXPANSIÓ I DIPÒSIT 
D’INÈRCIA 

Col·locació de maneguets passamurs 

Un per planta 

- Un lot per sala 
instal. 

 PE-18 VÀLVULES I AIXETES 
Instal·lació, tipus, fixació 

Un per instal·lació 

- Un lot per zones 
comuns 

- Un lot per espais 
interiors 

 PE-18 EQUIPS DE REGULACIÓ 
Col·locació 

Un per instal·lació 

- Un lot per espai i 
general. 

 PE-18 

CLIMATITZADORS INTERIORS 
TIPUS; SPLIT PARET, CONSOLA, 
CONDUCTES I CASSETTE. 

Tipus, capacitat, situació, fixació,  

 
- Un lot per planta 

 PE-18 

BOMBES DE CALOR AMB 
RECUPERACIÓ D ECALOR 
INVERTER. 

Tipus, instal·lació i disposició de les 
bombes 

Un per cada equip 

- Un lot per 
coberta exterior 

 PE-18 

RECUPERADORS  DE CALOR  i I 
CAIXES DE VENTILACIÓ 
(VENTILACIÓ) 

Tipus, instal·lació i disposició  

Un per cada equip 
- Un lot per planta 

 
PE-18 REIXES, DIFUSORS I 

ACCESSORIS 
Col·locació 

Un per instal·lació 

- Un lot per espai i 
general. 

 
PE-18 ACCESSORIS TERRA RADIANT Col·locació 

Un per instal·lació 

- Un lot per espai i 
general. 

*Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 
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Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o 
proves* 

Control 
Criteris de formació 

de lots 

 

 

PA-1811 EQUIPS: BOMBES DE 
CALOR 

Estanquitat de l’equip Exterior i les unitats interiors 

 

- Per plantes. Correcte càrrega de gas refrigerant en funció de la 
dimensió de la instal·lació 

 

CONTROL 
CENTRALITZAT I A 
TRAVÉS DE  TAzona 

Verificació de les dades de funcionament (DB HE-2) 

100% dels equips i aparells 

- Equips i aparells de 
l’instal·lació 

CLIMATITZADORS 
INTERIORS TIPUS; 
SPLIT PARET, 
CONSOLA, 
CONDUCTES I 
CASSETTE. 

Proves d’estanquitat 

Un per instal·lació 
- Per planta. 

 PA-1812 XARXES DE 
TUBERIES D’AIGUA 

Proves d’estanquitat (DB HE-2) 

100% de les xarxes 

- Zones comuns 

- Cada  espai 

Prova de lliure dilatació (DB HE-2) 

100% de les xarxes 

- Zones comuns 

- Cada  espai 

 PA-1812 XARXES DE 
VENTILACIÓ 

Proves d’estanquitat (DB HE-2) 

100% de les xarxes 

- Zones comuns 

- Cada  espai 

 PA-1812 XARXES DE 
TUBERIES DE GAS 
REFRIGERANT 

Proves d’estanquitat (DB HE-2) 

100% de les xarxes 

- Zones comuns 

- Cada  espai 

 PA-1815 UNITAT INTERIOR DE 
PRODUCCIÓ D’ACS 

Proves de lliure dilatació (DB HE-2) 

100% del subsistema 
- Cada subsistema 

Prova de seguretat (DB HE-2) 

100% del subsistema 
- Cada subsistema 

* Verificacions i/o proves per lot 

 

 

 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
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- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
 

L’empresa instal·ladora haurà de presentar un informe final de les proves efectuades que contingui 

les condicions de funcionament, ajust i equilibrat, dels equips i aparells 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

20 - INSTAL�LACIONS ELÈCTRIQUES, CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA, 
ENLLUMENAT 

 201- INSTAL�LACIONS ELÈCTRIQUES 
  2011- BAIXA TENSIÓ 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 

Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 206 
MATERIALS PER A XARXES AÈRIES 
PER A DISTRIBUCIÓ EN BAIXA 
TENSIÓ 

                 

 2061 CONDUCTORS                  
  Conductors aïllats                  
  Conductors despullats de coure                  
  Conductors despullats d'alumini                  

  

Conductors despullats d'alumini-acer, 
alumini homogeni i alumini comprimit 
destinats a línees de transport i 
distribució d'energia elèctrica 

                 

 2062 CABLES                  

  

Cables formats per conductors aïllats 
amb polietilè reticulat (XLPE), en 
feix, a espiral visible, per a xarxes 
aèries. 

                 

  Cables per a xarxes subterrànies.                  
 2063 TUBS RÍGIDS                  
  Tubs rígids per a escomeses aèries 

posades sobre façanes                  
 2064 CANALS                  
  Canals per a escomeses aèries 

posades sobre façanes                  
 207 PRODUCTES EQUIPS I SISTEMES DE 

LA INSTAL�LACIÓ                  
 2071 CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ                  
  Caixes generals de protecció                  
  Grau d'inflamabilitat de les caixes 

generals de protecció                  
 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 2072 CAIXES DE PROTECCIÓ I MESURA                  
  Caixes de protecció i mesura                  
  Grau d'inflamabilitat de les caixes de 

protecció i mesura                  
 2073 CABLES                  

  
Cables no propagadors d'incendi i 
amb emissió de fums i opacitat 
reduïda 

                 

  

Cables no propagadors d'incendi i 
amb emissió de fums i opacitat 
reduïda, per a DERIVACIONS 
INDIVIDUALS 

                 

  

Cables no propagadors d'incendi i 
amb emissió de fums i opacitat 
reduïda, amb aïllament de mescles 
termostables 

                 

  

Cables no propagadors d'incendi i 
amb emissió de fums i opacitat 
reduïda, amb aïllament de mescles 
termoplàstiques 

                 

  
Cables per a locals amb risc d'incendi 
o explosió, amb aïllament mineral i 
coberta metàl�lica 

                 

  

Cables per a locals amb risc d'incendi 
o explosió, cables armats amb filferro 
d'acer galvanitzat i amb coberta 
externa no metàl�lica 

                 

  

Cables per a locals amb risc d'incendi 
o explosió, cables per alimentar 
equips portàtils o mòbils, amb 
coberta de policloroprè 

                 

  
Cables flexibles exteriors per a 
serveis mòbils, amb coberta de 
policloropeno 

                 

  

Cables flexibles exteriors per a 
serveis mòbils, per a instal�lacions 
temporals d'obres, amb coberta de 
policloropeno 

                 

  
Cables flexibles interiors per a serveis 
mòbils, per a instal�lacions temporals 
d'obres 

                 

                    

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 2074 ELEMENTS DE CONDUCCIÓ                  
  Elements de conducció de cables no 

propagadors de la flama                  
  Tubs rígids                  
  Canals                  
  Tubs curvables                  
  Tubs flexibles                  
  Sistemes de tubs soterrats                  
  Canalització elèctrica prefabricada                  
  Canalització instal�lacions interiors                  
  Canalització elèctrica prefabricada 

per il�luminació                  
  Tubs per a instal�lacions en obres                  
 2075 CAIXES DE REGISTRE                  
  Caixes de registre                  
 2076 CONDUCTORS                  
  Conductors de coure per a 

instal�lacions de presa a terra                  
 2077 ACCESSORIS                  
  Borns de connexió per a ús domèstic 

o anàleg                  
  Proteccions                  

  
Equips elèctrics, electrònics, 
telefònics o de telecomunicació 
incorporat en una cabina o banyera 

                 

  Interruptors                  
  Connectors                  
  Aparells en les instal�lacions d'obres                  
  Transformadors de seguretat per a 

"Molt baixa tensió"                  

  
Clavilles per a la connexió dels 
receptors a les bases de presa de 
corrent de la instal�lació d'alimentació 

                 

  Clavilles per als receptors no 
destinats a ús en vivendes                  

  Condensadors                  
 2078 SUBMINISTRAMENT DE SOCORS                  
  Grup electrogen amb commutació 

automàtica.                  
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Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 

elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius 
Pla: Cod. 

Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteri de formació de 

lots 

 PE-20W1 CAIXA GENERAL DE PORTECCIÓ 

Organolèptic 

Control del 100% de 
les instal·lacions 

comuns i 50% de les 
instal·lacions 

privades 

- Un lot per les zones 
comuns 

- Un lot per totes les 
zones privades  

 PE-20W2 POLSADOR 

 PE-20W3 BRUNZIDOR 

 PE-20W4 INTERRUPTOR 

 PE-20W5 CONMUTADOR 

 PE-20W6 BASE D’ENDOLL DE 10/16 AMPERS 

 PE-20W7 BASE D’ENDOLL DE 25 AMPERS 

 PE-20W8 DERIVACIÓ INDIVIDUAL 

 PE-20W9 INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA 

 PE-20WA QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ 

 PE-20WB INSTAL·LACIÓ INTERIOR 

 PE-20WC XARXA D'EQUIPOTENCIALITAT 

 PE-20WD CAIXA DE DERIVACIÓ 

 PE-20WE LINIA DE FORÇA MOTRIU 

 PE-20WF LINIA D’ENLLUMENAT AUXILIAR 

 PE-20WG LINIA GENERAL D’ENLLUMENAT D’ESCALES 
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 PE-20WH DERIVACIÓ D’ENLLUMENAT D’ESCALES 

 PE-20WI BARRA DE POSADA A TERRA 

 PE-20WJ LINIA PRINCIPAL DE TERRA EN CONDUCTE DE 
FÀBRICA 

 PE-20WK LINIA PRINCIPAL DE TERRA BAIX TUB 

 
PE-20WL 

QUADRE DE PROTECCIÓ DE LINIES DE FORÇA 
MOTRIU 

 PE-20WM 
QUADRE GENERAL DE MANDO I PROTECCIÓ 
D’ENLLUMENAT 

 PE-20WN CANALITZACIÓ DE SERVEIS 

 PE- 
GRUP ELECTROGEN AMB COMMUTACIÓ 
AUTOÀTICA 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions 
i/o proves* 

Control 
Criteris de 

formació de lots 

 PA-2011 INSTAL·LACIÓ 
ELÈCTRICA 

Condicions de seguretat: recepció per assaig: Continuïtat dels 
conductors de protecció, resistència a terra, i sensibilitat del diferencial 

Control del 100% de les instal·lacions comuns i 50% de les privatives 
- Un lot per les 
zones comuns 

- Un lot per totes 
les zones 
privades 

Condicions de funcionament, recepció per assaig: Tensió en els 
endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors, grau 

d'electrificació, etc. 

Control del 100% de les instal·lacions comuns i 50% de les privatives 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
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- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

20 - INSTAL�LACIONS ELÈCTRIQUES, CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA, 
ENLLUMENAT 

 203- ENLLUMENAT 
  2031- ENLLUMENAT 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 203 
ENLLUMENAT                  

 2031 INSTAL�LACIONS DE IL�LUMINACIÓ                  
 2034 ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA                  
  Lluminàries exteriors                  
  Lluminàries interiors                  
  Portalàmpades interiors                  
 2036 ELEMENTS D'ENLLUMENAT EXTERIOR                  
  Columnes i bàculs d'enllumenat 

d'acer                  
  Columnes i bàculs d'enllumenat 

d'alumini                  

  
Columnes i bàculs d'enllumenat de 
barreja de polimers compostos, 
reforçats amb fibres 

                 

 2034 ELEMENTS D’ENLLUMENAT INTERIOR                  
  LLuminàries                  
  Làmpades                  

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
(si s’estableixen) 
Àmbit d’aplicació CTE, DB-HE 3, SU 4. 
A la memòria del projecte per cada zona constaran juntament amb els càlculs justificatius, almenys: 
   A) l’índex del local (K) utilitzat al càlcul, 
   B) el número de punts considerats al projecte, 
  C) el factor de manteniment (Fm) previst, 
  D) la luminància mitja horitzontal mantinguda (Em) obtinguda, 
  E) l’índex d’enlluernament unificat (UGR) assolit, 
  F) els índex de rendiment de color (Ra) de les làmpades seleccionades, 
  G) el valor d’eficiència energètica de la instal·lació (VEEI) resultant del càlcul, 
  H) les potències dels conjunts, làmpada més equip auxiliar 
A més, s’ha de justificar per cada zona, el sistema de control i regulació que correspongui. 
(**)  Es comprovarà  que les làmpades i els seus equips auxiliars disposen d’un certificat del fabricant que 
acrediti la seva potència total 
Las llampares, equips auxiliars, lluminàries i la resta de dispositius compliran lo disposat en la normativa 
especifica per cada tipus de material. 

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control Criteri de formació 
de lots 

 PE-203Y TIPUS 

Organolèptic 

Control del 25% de 
l’enllumenat 

- Un lot per cada 
zona comú  

 PE-203Y DOTACIÓ / COL·LOCACIÓ / DISPOSICIÓ 

 PE-203Y FIXACIÓ 

 PE-203Y SISTEMES DE REGULACIÓ I CONTROL 

 PE-203Y SISTEMES D’ENCESA I APAGAT 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
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- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o 
proves* 

Control 
Criteris de 

formació de lots 

 
PA-2034 ENLLUMENAT EN ZONES 

DE CIRCULACIÓ 

Nivells mínims d’iluminació en zones de circulació 

Control del 25% de les zones de circulació 

- Un lot per zona 
de circulació 

 PA-2034 

 

ENLLUMENAT EN  ZONES 
D’EMERGÈNCIA 

Nivells mínims d’iluminació en zones d’emergència 

Control del 25% de les zones de emergència 

- Un lot per zona 
d’emergència 

Grau d’assoliment d’iluminació en funció del temps 
transcorregut en zones d’emergència 

Control del 10% de les zones d’emergència 

Luminància en equips, cuadres, instal·lacions manuals 

Control del 25% dels equips 

 PA-2034 

 

ENLLUMENAT DE LES 
SENYALS DE SEGURETAT 

Il·luminació de les senyals de seguretat 

Control del 15% de les senyals 

- Un lot per zona 
comú 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
- (si s’estableixen) 
- Es verificarà l’existència del pla de manteniment. 

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

22 - INSTAL�LACIONS D’AIGUA, ACS, CONTRIBUCIÓ SOLAR 
 221- INSTAL�LACIÓ D’AIGUA 
  2211- INSTAL�LACIÓ D’AIGUA 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 

Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 228 
CANONADES                  

 2282 TUBS DE COURE                  
  Tubs de coure per al subministrament d'aigua                  

  
Coure i aleacions de coure. Tubs rodons de 
coure, sense soldadura, per aigua i gas en 
aplicacions sanitàries i de calefacció. 

                 

  Coure i aleacions de coure. Accessoris.                  
 2283 TUBS D'ACER INOXIDABLE                  

  

Tubs d'acer inoxidable amb extrems llisos, 
destinats a les instal�lacions de distribució a 
l'interior d'edificis o grups d'edificis d'aigua, 
freda o calenta, per a consum directe. 

                 

  Tubs d'acer inoxidable soldats 
longitudinalment                  

  
Tubs i ràcords d'acer inoxidable per al 
transport de liquids aquosos incloent l'aigua 
destinada per al consum humà. 

                 

 2284 TUBS DE FUNDICIÓ DÚCTIL                  

  
Tubs, ràcords i accessoris de foneria dúctil i 
les seves unions per a canalitzacions d'aigua 
soterrades o aèries, amb o sense pressió 

                 

 2285 TUBS DE POLICLORUR DE VINIL NO 
PLASTIFICAT (PVC)                  

  Tubs de policlorur de vinil no plastificat (PVC) 
per al subministrament d'aigua                  

  
Sistemes de canalització en materials plàstics 
per a conducció d'aigua. Poli (clorur de vinil) 
no plastificat (PVC-U). 

                 
 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 2286 TUBS DE POLICLORUR DE VINIL CLORAT (PVC-C)                  

  
Sistemes de canalització en materials plàstics per 
a instal�lacions d'aigua calenta i freda. Policlorur 
de vinil clorat (PVC-C) 

                 

  
Sistemes de canalització en materials plàstics per 
a instal�lacions d'aigua calenta i freda. Policlorur 
de vinil clorat (PVC-C) 

                 

 2287 TUBS DE POLIETILÈ (PE)                  
  Tubs de polietilè (PE) per al subministrament 

d'aigua                  

  

Sistemes de canalització de polietilè soterrats i 
aeris per a conducció d'aigua, sanejament a 
pressió i sanejament per buit, a pressió màxima 
de 25 bar i Tª d'operació 20ºC i fins 40ºC en 
operacions que operen a temperatura constant. 

                 

  

Sistemes de canalització de polietilè (PE) per a 
conducció d'aigua per a consum humà, inclòs 
abans del tractament, a pressió màx. De 25 bar i 
a temperatura d'operació de 20ºC i fins a 40ºC en 
aplicacions que operen a temperatura constant. 

                 

 2288 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT (PE-X)                  

  
Sistemes de canalitzacions en materials plàstics 
per a instal�lacions d'aigua calenta i freda. 
Polietilè reticulat (PE-X). 

                 

 2289 TUBS DE POLIBUTILÈ (PB)                  

  
Sistemes de canalització en materials plàstics per 
a instal�lacions d'aigua calenta i freda. Polibutilè 
(PB) 

                 

 228A TUBS DE POLIPROPILÈ (PP)                  

  
Sistemes de canalitzacions en materials plàstics 
per a instal�lacions d'aigua calenta i freda. 
Polipropilè (PP) 

                 

 228B 
TUBS DE MULTICAPA DE 
POLÍMER/ALUMINI/POLIETILÈ RESISTENT A LA 
TEMPERATURA SEGONS UNE 53 960 EX:2002 

                 

  
Tubs de multicapa de polímer/alumini/polietilè 
resistent a la temperatura segons UNE 53 960 
EX:2002 per al subministrament d'aigua 

                 

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 228C 
TUBS DE MULTICAPA DE 
POLÍMER/ALUMINI/POLIETILÈ RETICULAT 
SEGONS UNE 53 961 EX:2002 

                 

  
Tubs de multicapa de polímer/alumini/polietilè 
reticulat (PE-X) segons UNE 53 961 EX:2002 per 
al subministrament d'aigua 

                 

 228D TUBS D'ACER GALVANITZAT                  
  Tubs d'acer galvanitzat per al subministrament 

d'aigua                  
 228E TUBS D'ACER                  

  

Tubs, ràcords i accessoris d'acer per al transport 
de liquids aquosos, inclòs l'aigua destinada per al 
consum humà. Condicions tècniques de 
subministrament. 

                 

  

Tubs d'acer soldat, amb diàmetres nominals 
compresos entre 8 i 220 mm i els seus perfils 
derivats corresponents, destinats a conducció de 
fluids, aplicacions mecàniques, estructurals i 
altres usos, tant en negre com galvanitzat. 

                 

 228F TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS TERMOESTABLES 
REFORÇATS                  

  

Sistemes de canalitzacions en materials plàstics 
termostables reforçats amb fibra de vidre (PRFV) 
basats en resines de polièster insaturat (UP), 
amb unions rígides o flexibles, destinades a la 
utilització en instal�lacions soterrades. 

                 

 228G SISTEMES D'UNIÓ DE CONDUCCIONS 
TERMOPLÀSTIQUES                  

  
Adhesius per a sistemes de canalitzacions en 
materials termoplàstics per a fluids líquids a 
pressió 

                 

 2291 JUNTES PER A CANONADES                  

  
Juntes per a la connexió de tubs d'acer i ràcords 
per al transport de liquids aquosos inclòs aigua 
per al consum. 

                 

  

Juntes elastomèriques de canonades utilitzades 
en canalitzacions d'aigua i drenatge (de cautxú 
vulcanitzat, d'elastòmers termoplàstics, de 
materials cel�lulars de cautxú vulcanitzat i de 
poliuretà vulcanitzat). 

                 

 2292 DISPOSITIUS ANTI-INUNDACIÓ                  
  Dispositius anti-inundació en edificis.                  
                    

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius 

Execució d’instal·lacions d’aigua: 

Pla: Cod. 
Verificació de Paràmetres 
d’execució*  

Control 
Criteri de formació 
de lots 

 
PE-
22R1 COMPTADOR GENERAL 

Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Inspecció visual del 100% 

- Un lot per escomesa 
 

PE-
22R2 

CLAU GENERAL 

 
PE-
22R3 COMPTADOR DIVISIONARI 

 
PE-
22R4 

BATERIA DE COMPTADORS 

 
PE-
22R7 

CLAU DE PAS 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Un cada 10 ut 

- Un lot per instal·lació 
de distribució. 

 
PE-
22R8 

CLAU DE PAS AMB AIXETA DE 
BUIDAT 

Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Un cada 2 ut. 

 
PE-
22R9 

VÀLVULA REDUCTORA Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Inspecció visual del 100%  
PE-
22RA 

VÀLVULA DE RETENCIÓ 

 
PE-
22RB ANTIARIET 

Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Un cada 2ut. 

 
PE-
21RD BOMBA ACCELERADORA 

Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Inspecció del 100% de les bombes 

 
PE-
22RD GRUP DE PRESSIÓ 

Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
distribucions, fixacions, encontres. 

Inspecció del 100% dels grups de pressió 

 
PE-
22R5 CANALITZACIÓ D'ACER Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, - Un lot per instal·lació 
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PE-
22R6 CANALITZACIÓ DE COURE distribucions, fixacions, encontres 

Inspecció visual cada 10 ml 

de distribució 

- Un lot per instal·lació 
d’habitatge  PE- ALTRES CANALITZACIONS 

 
PE-
22RE 

AIXETA 

Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Un cada 10 ut. 

- Un lot per instal·lació 
d’habitatge 

 
PE-
22RF FLUXOR 

 
PE-
21RA 

PURGADOR 

 
PE-
21RB DILATADOR 

 
PE-
21RE 

CALENTADORS Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Verificació del 100% dels equips  
PE-
21RJ 

HIDROMESCLADORS 

 
PE-
22RC DIPÒSIT ACUMULADOR 

Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
connexions, fixacions. 

Inspecció del 100% dels dipòsits acumuladors 

     

     

 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  
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Prova de resistència mecànica i estanquitat (amb connexió de les aixetes i aparells de consum) 

Mesura del cabal i temperatura en els punts d’aigua calenta 

Obtenció dels cabals exigits a la temperatura fixada una vegada oberts els número d’aixetes estimats en la 
simultaneïtat (aigua calenta) 

Comprovació del temps que triga el aigua en sortir a la temperatura de funcionament en una vegada realitzat 
l’equilibrat hidràulic de les diferents brancas de la ret de tornada i obertes una a una les aixetes mes 
allunyades de cada un dels ramals, sense haver obert cap aixeta en les darreres 24h. (aigua calenta) 

Mesura de temperatures de la ret 

Amb l’acumulador a règim, comprovació amb termòmetre de contacte de les temperatures del mateix, a la 
seva sortida i en les aixetes. La temperatura de tornada no haurà de ser inferior a 3ºC a la sortida del 
acumulador. (aigua calenta) 
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Ajust i equilibrat de les instal·lacions tèrmiques 

Control automàtic: Verificacions del sistema de control, paràmetres de funcioniament, criteris de seguiment, 
nivells de procés 

Control dels cremadors: ajust dels cremadors 

Control de la eficiència energètica: Verificacions de consums energètics, temperatures i els salts tèrmics, 
funcionament dels elements de regulació i control, sistemes de generació d’energia d’origen renovable, 
bescanviadors de calor, motors elèctrics, instal·lació, pèrdues tèrmiques, equips de generació de calor i fred. 

Control d’equips i aparells: verificació de les dades de funcionament dels equips 

Prova d’estanquitat i resistència mecànica 

Proves de lliure dilatació: Verificació de les temperatures de tarat; comprovació visual al finalitzar la prova 

Proves d’estanquitat de xarxes de tuberies d’aigua: Proves hidrostàtiques, proves d’estanquitat. 

Sistemes de distribució d’aigua: Funcionament del mecanisme del subsistema d’energia solar, verificació del 
fluid del circuit primeri quan existeix ris de gelades, funcionament dels captadors solars i bescanviadors de 
calor, circuits hidràulics, unitats terminals, bombes, verificacions de l’equilibrat hidràulic, cabal nominal i 
presió dels elements del circuit hidràulic, característiques del fluid anticongelant. 

 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 



 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 

 
 
 

Projecte: Rehabilitació de l’antic edifici de la Teneria per a 
Edifici Docent i Arxiu Comarcal de l’Anoia. 

Ref.: 1845/16 Autora: Marta Miquel 

 

PCQ/2211 Maig 2016 Pag.7 de 7 
   

 

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

L’empresa instal·ladora estarà obligada a realitzar una prova de resistència mecànica i estanquitat de totes 

les canalitzacions, elements i accessoris que integren la instal·lació, estant tots els seus components vistos i 

accessibles per al seu control. 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

23 - INSTAL�LACIONS DE PROTECCIÓ AL FOC 
 231- INSTAL�LACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC 
  2311- INSTAL�LACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 

Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 2341 
EXTINTORS PORTÀTILS                  

  Extintors portàtils d'incendis.                  
 2342 BOQUES D'INCENDI                  
  Boques d'incendis amb mànegues 

semirígides.                  
  Boques d'incendis amb mànegues planes.                  
 2343 SISTEMES DE COMUNICACIÓ D'ALARMA                  
  Sistemes de comunicació d'alarma. Alarmes 

de fum autònomes.                  
 2344 SISTEMES DE DETECCIÓ I ALARMA 

D'INCENDIS                  
  Detectors de calor. Detectors puntuals                  
  Detectors de fums. Detectors lineals que 

utilitzen un feix òptic de llum.                  
  Dispositius d'alarma d'incendis-dispositius 

acústics.                  
  Equips de subministrament d'alimentació.                  

  
Detectors de fum. Detectors puntuals que 
funcionen segons el principi de llum difusa, 
llum transmitida o per ionització. 

                 

  Detectors de flama. Detectors puntuals.                  
  Polsadors manuals d'alarma.                  
  Seccionadors de curtcircuit.                  

  
Dispositius entrada/sortida per al seu ús en 
les vies de transmissió dels detectors de foc 
i de les alarmes d'incendi. 

                 

  Detectors d'aspiració de fums.                  
  Equips de transmissió d'alarmes i avisos de 

fallada.                  
  Equips de detecció i mesura de la 

concentració de monòxid de carboni.                  
  Sistemes de protecció i alarma d'incendis. 

Control de l'alarma per veu i equips                  
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  Equips de control i indicació                  

  
Sistemes de detecció i alarma d'incendis. 
Components dels sistemes d'alarma per 
veu. Altaveus 

                 

  
Sistemes de detecció i alarma d'incendis. 
Components que utilitzen enllaços 
radioelèctrics. 

                 

 2345 HIDRANTS                  
  Hidrants exteriors de columna.                  
  Hidrants baix nivell de terra, pericons i 

tapes.                  
  Racors                  
  Mànegues                  
 2346 SISTEMES FIXES D'EXTINCIÓ                  

  
Ruixadors i aigua polvoritzada. Conjunts de 
vàlvula d'alarma de canonades mullades i 
cambres de retard 

                 

  Ruixadors i aigua polvoritzada. Conjunts de 
vàlvula d'alarma de canonades seques                  

  Ruixadors i aigua polvoritzada. Alarmes 
hidromecàniques                  

  
Components per a sistemes de ruixadors i 
aigua polvoritzada. Detectors de fluxe 
d'aigua. 

                 

  Sistemes d'extinció d'incendis per pols                  
  Sistemes de CO2. Dispositius de control 

automàtic i per a retardadors elèctrics.                  

  
Sistemes d'extinció mitjançant agents 
gasosos. Dispositius no elèctrics de control 
automàtic i de retard. 

                 

  
Sistemes d'extinció mitjançant agents 
gasosos. Dispositius manuals d'accionament 
i parada. 

                 

  

Sistemes d'extinció mitjançant agents 
gasosos. Conjunts de vàlvules dels 
contenidors d'alta pressió i els seus 
actuadors. 

                 

  
Components per a sistemes d'extinció 
mitjançant agents gasosos. Difusors per a 
sistemes de CO2. 

                 

  Sistemes d'extinció mitjançant agents 
gasosos. Detectors especials d'incendis.                  

  Sistemes d'extinció mitjançant agents 
gasosos. Pressostats i manòmetres.                  
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  Sistemes d'extinció mitjançant agents 
gasosos. Dispositius de pesada.                  
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  Sistemes d'extinció mitjançant agents 
gasosos. Dispositius pneumàtics d'alarma.                  

  Components per a sistemes d'extinció per gas. 
Vàlvules de retenció i vàlvules antiretorn.                  

  Sisteme d'extinció per aigua polvoritzada. 
Ruixadors automàtics.                  

  

Components per a sistemes d'extinció 
mitjançant agents gasosos. Vàlvules 
direccionals d'alta i baixa pressió i els seus 
actuadors per a sistemes de CO2. 

                 

  
Components per a sistemes d'extinció 
mitjançant agents gasosos. Dispositius no 
elèctrics d'avortar per a sistemes de CO2. 

                 

  Instal�lacions fixes de lluita contra incendis. 
Sistemes d'escuma.                  

  
Sistemes fixes de lluita contra incendis. 
Components per a sistemes d'extinció 
mitjançant agents gasosos. Connectors. 

                 

 2347 SISTEMES DE CONTROL DE FUM I CALOR                  
  Airejadors naturals d'extracció de fums i calor 

en obres de construcció                  
  Airejadors extractors de fums i calor mecànics 

en obres                  
  Sistemes de pressió diferencial                  

  
Sistemes pel control de fum i de calor. 
Barreres de fum en edificis indutrials i 
comercials 

                 

  Equips de subministrament d'energia elèctrica 
i pneumàtics, pels sistemes de control de fums                  

 2248 GRUPS DE PRESSIÓ D’AIGUA CONTRA 
INCENDIS                  

  Grup de pressió d’aigua contra incendis.                  
 2349 SENYALITZACIÓ                  
  Senyalització de les vies d'evacuació                  
  Senyalització dels mitjans manuals de 

protecció contra incendis                  
 2350 SOBREPRESSIÓ D’AIRE A ESCALES                  

  
Sistemes pel control de fum i de calor. 
Barreres de fum en edificis indutrials i 
comercials 

                 

  Kit de control de ventiladors de sobrepressió                  
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d’aire a escales protegides. 

 

 

 

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 236 RESISTÈNCIA AL FOC D'ELEMENTS 
CONSTRUCTIUS                  

 2361 ELEMENTS PORTANTS I NO PORTANTS                  
  Elements amb capacitat portant                  
  Elements sense capacitat portant                  
 2362 PORTES I TANCAMENTS TALLA FOCS, LES 

SEVES FERRAMENTES I ACCESSORIS                  

  
Accessoris: Dispositius d'emergència accionats 
per una manilla o un polsador per portes i 
tancaments tallafocs 

                 

  
Accessoris: Dispositius antipànic per sortides 
d'emergència activats per una barra 
horitzontal. 

                 

  Ferramentes: Dispositius de tancament 
controlat de portes.                  

  Ferramentes: Dispositius de coordinació de 
portes.                  

  Portes i tancaments tallafocs                  

  

Ferramentes: Dispositius de retenció 
electromagnètica, aïllats o incorporats en tanca 
portes, per tancamen de portes batents de 
compartimentació talla foc/fum. 

                 

  Portes de pisos d'aparells elevadors les quals 
els és exigible categoria d'integritat                  

  Conductes i comportes tallafocs                  
  Segellats de penetració i juntes lineals                  
  Productes tallafoc i de segellat de penetracions 

contra el foc                  
  Productes tallafoc i de segellat de juntes i 

obertures lineals contra el foc                  
 2364 MEMBRANES I CAPES PROTECTORES                  

  
Membranes protectores horitzontals que 
contribueixen a la resistència al foc d’elements 
estructurals 

                 

  Membranes protectores verticals que                  
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contribueixen a la resistència al foc d’elements 
estructurals 

  
Capes protectores que contribueixen a la 
resistència al foc d’elements estructurals de 
formigó 

                 

  Capes protectores que contribueixen a la 
resistència al foc d’elements estructurals d'acer                  

  
Capes protectores que contribueixen a la 
resistència al foc d’elements estructurals 
mixtos de làmina d'acer i formigó 

                 

  
Capes protectores que contribueixen a la 
resistència al foc de columnes d’acer buit farcit 
de formigó 

                 

 

P
la

 

C
o

d
. 

Element 

Origen i 
garantia 

Autoritzacions 
administratives 

Conformitat amb requisits tècnics 

F
ul

ls
 d

e 
su

bm
in

is
tr

a,
 e

tiq
ue

ta
t. 

G
ar

an
tia

 d
el

 fa
br

ic
an

t 

Documentació del 
marcatge CE 

A
ltr

es
 

D
P

C
 Garantia 

conformitat a 
Norma producte 

A
ss

ai
gs

 s
/n

or
m

a 
s/

es
pe

ci
fic

ac
ió

 

C
er

tif
. d

’o
rig

en
 s

/e
sp

ec
if.

 tè
cn

iq
ue

s 

F
itx

a 
ca

ra
ct

er
ís

tiq
ue

s 
tè

cn
iq

ue
s 

D
is

tin
tiu

s 
de

 q
ua

lit
at

 v
ol

un
ta

ris
 

A
va

lu
ac

io
ns

 d
’id

on
eï

ta
t t

èc
ni

ca
 

D
ec

la
ra

ci
ó 

de
 c

on
fo

rm
ita

t 

C
er

tif
ic

at
 “

C
E

” 

C
on

tr
ol

 p
ro

du
cc

ió
 fà

br
ic

a 

D
IT

E
 

A
dd

ic
io

na
l a

 e
tiq

ue
ta

 “
C

E
” 

S
eg

el
l, 

m
ar

ca
 c

on
fo

rm
ita

t 

C
C

R
R

 

H
om

ol
og

ac
ió

 

M
ar

ca
 A

E
N

O
R

 "
N

" 

  
Capes protectores que contribueixen a la 
resistència al foc d’elements estructurals de 
fusta 

                 

 2365 PRODUCTES O KITS DE PROTECCIÓ CONTRA 
EL FOC                  

  
Productes o kits per la protecció contra el foc 
a base de panells rígids i semirígids, i 
mantes 

                 

  
Productes o kits per la protecció contra el foc 
a base de pintures intumescents, per 
elements d’acer. 

                 

  Productes o kits per la protecció contra el foc 
a base de morters projectats.                  

 237 REACCIÓ AL FOC D'ELEMENTS 
CONSTRUCTIUS                  

 2371 COBERTES                  
  Cobertes exposades al foc amb Marcatge CE.                  
  Cobertes exposades al foc sense Marcatge 

CE.                  
 2372 ALTRES PRODUCTES                  
  Productes amb Marcatge CE.                  
  Altres productes sense Marcatge CE.                  
  Cortines i cortinatges en ús de pública 

concurrència                  
  Mobiliari tapizat en ús de pública 

concurrència                  
  Mobiliari no tapizat en ús de pública 

concurrència                  

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 

elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius 

 
EXECUCIÓ DE PROTECCIONS PASSIVES 

Pla: Cod. 
Verificació de 
Paràmetres 
d’execució* 

Control Criteris de formació de lots 

 

 

PE-
23Z 

RESISTÈNCIA AL 
FOC DE 
L’ESTRUCTURA DE 
FORMIGÓ 

Recobriments mínims de les armadures establertes en 
Projecte i Normativa 

Establerta al procés Estructures de 
Formigó 

Capes protectores de guix: producte, aplicació i gruix 
Establerta al procés: Acabats 
(verticals i sostres) 

Productes especials: 
Proteccions aplicades als elements de formigó: Ajust de 
l'execució a les especificacions de projecte i 
documentació tècnica del fabricant. Verificació dels 
gruixos aplicats. 
Mínim el 20% de la estructura 

Es prendran els criteris indicats als 
DITE o documentació tècnica.  

  

RESISTÈNCIA AL 
FOC DE 
L’ESTRUCTURA 
D’ACER 

Productes especials: 
Proteccions aplicades als elements d'acer: Ajust de 
l'aplicació a les especificacions de projecte i 
documentació tècnica del fabricant. Verificació de gruixos 
aplicats. 

Es prendran els criteris indicats als 
DITE o documentació tècnica. 
Mínim el 20% de la estructura 

  

RESISTÈNCIA AL 
FOC DE 
L’ESTRUCTURA DE 
FUSTA 

Control dimensional de la fusta 
50% de l’estructura 

- Cada 250 m2 
- Cada planta. 

Proteccions aplicades als elements de fusta: Ajust de 
l’execució a les especificacions de projecte i 
documentació tècnica del fabricant. Verificació dels 
gruixos aplicats. 

Mínim el 20% de la estructura 

Es prendran els criteris indicats als 
DITE o documentació tècnica.  

  

RESISTÈNCIA AL 
FOC DE 
L’ESTRUCTURA DE 
FÀBRICA 

Comprovació del grau de resistència al foc R de l’element 
constructiu a realitzar (fabriques de maó  i bloc) 

Control unitari abans de la col·locació dels elements 

La totalitat de l’estructura 
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PROPAGACIÓ 
(INTERIOR I 
EXTERIOR) 

Ajust amb projecte i documentació tècnica dels 
fabricants. Control de replanteig, dimensions, 
discontinuïtats, defectes, encontres i compatibilitats amb 
altres elements constructius 

Freqüències de control establertes als processos: 
Tancaments exteriors i tancaments interiors 

- Cada planta 

  
PORTES 
RESISTENTS AL 
FOC 

Verificació durant l’obra del ajust entre la porta 
documentada i la subministrada . 

Panys, frontisses, dispositius antipànic per sortides 
d’emergència, dispositius d’emergència accionats per 
una maneta o un botó per sortides d’emergència, 
dispositius de tancament controlat de portes, dispositius 
de retenció electromagnètica per portes, dispositius de 
coordinació de portes 

100% de les portes resistents al foc 

- Cada planta. 

  
PORTES DE PIS 
D’ASCENSORS 

Ajust amb projecte i documentació tècnica dels 
fabricants. Control de replanteig, dimensions, 
discontinuïtats, defectes, encontres i compatibilitats amb 
altres elements constructius 

Control del 100% de les portes de pis d’ascensors 

- Cada planta 

  

PAS 
D’INSTAL·LACIONS: 
ELEMENTS 
OBSTURADORS 

Segellats: 
Control de l’ajust del producte col·locat amb el 
documentat. Verificació del compliment de projecte i 
especificacions tècniques del fabricant, compatibilitat 
entre materials. 
Freqüències establertes als processos d’instal·lacions 

.- Cada planta 

Comportes tallafocs: 
Ajust amb projecte i documentació tècnica dels 
fabricants. Control de replanteig, dimensions, 
discontinuïtats, defectes, encontres. 
100% de les comportes tallafocs 

- Cada planta 

  

PAS 
D’INSTAL·LACIONS: 
ELEMENTS 
PASANTS 

Conductes de ventilació, serveis, patinillos, sòls elevats: 
Ajust amb projecte i documentació tècnica dels 
fabricants. Control de replanteig, dimensions, 
discontinuïtats, defectes, encontres. 
Freqüència establerta en els processos  corresponents 

- Cada planta 

  

VENTILACIÓ 
NATURAL DELS 
RECORREGUTS 
PROTEGITS 

Verificació de l’existència del forat de ventilació natural: 
control dimensional del forat de ventilació en escales i 
vestíbuls, i forats de ventilacions en passadissos. 
100 % dels recorreguts protegits 

- Cada planta 

  

VENTILACIÓ 
NATURAL 
MITJANÇANT 
CONDUCTES DELS 
RECORREGUTS 
PROTEGITS 

Verificació de les reixes i conductes de ventilació. Control 
de les superfícies útils de ventilació; relació L/l en 
conductes rectangulars; secció util de les reixetes; 
Situació de les reixetes; distàncies entre reixes d’entrada 
i sortida en passadissos protegits. 
100 % dels recorreguts protegits 

- Cada planta 

  

REACCIÓ AL FOC 
DE MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ I 
ELEMENTS 
CONSTRUCTIUS, 
DECORATIUS I DE 
MOBILIARI 

Control de l’ajust del producte col·locat amb el 
documentat. Verificació del compliment de projecte i 
especificacions tècniques del fabricant. Compatibilitat 
entre materials. 

Per habitatges: 25% dels materials constructius, 
decoratius i de mobiliari. 
Per sector terciari: 100% dels materials constructius, 
elements decoratius i de mobiliari 

- Cada dos plantes. 

  EVAQUACIÓ 
D’OCUPANTS 

Control de les dimensions dels elements d’evacuació, 
portes situades als recorreguts, senyalització dels mitjans 
d’evacuació 
 
Freqüències establertes als processos: tancaments 
interiors i elements de protecció i senyalització 

- Cada planta 
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  INTERVENCIÓ 
DELS BOMBERS 

Es verificaran les dimensions: Amplades i alçades  
mínimes dels vials d’accés i espais de maniobra; trams 
corbs i els seus carrils de rodadura; distàncies; pendents; 
forats d’accés. 
Verificació del 100% de l’accessibilitat i espai de 
maniobra 

- Superfície total considerada. 

* Unitats d’inspecció per lot 

 
EXECUCIÓ DE PROTECCIONS ACTIVES 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució:  

Control 
Criteri de 

formació de lots 

 PE- EXTINTORS PORTATILS 

Comprovació de l’ajust dels 
equips col·locats amb els 
documentats. 

Verificació de tipus, 
emplaçament i col·locació. 

Verificació del 100% dels 
equips 

- Cada planta 

 PE- BOQUES D’INCENDI EQUIPADES AMB 
MÀNEQUES SEMIRIGIDES O PLANES 

 PE- SISTEMES DE DETECCIÓ I ALARMA 
D’INCENDIS 

 PE- HIDRANTS 

 PE- SISTEMES FIXES D’EXTINCIÓ 

 PE- COLUMNA SECA 

 PE- 
VENTILADORS DELS SISTEMES 
D’EXTRACCIÓ DE FUM DE LES CUINES 
(potencia superior a 20Kw) 

Comprovació de l'ajust dels 
equips col·locats amb els 
documentats. 

Verificació de l'execució 
d'acord amb el Projecte i 
documentació tècnica del 
fabricant i/o documentació 
d'evaluació d'idoneitat tècnica 

Verificacio del 25% dels 
ventiladors 

. 

- Cada dos plantes 

 PE- 
VENTILACIÓ DELS RECORREGUTS 
PROTEGITS MITJANÇANT SISTEMA DE 
PRESSIÓ DIFERENCIAL 

Comprovació de l'ajust dels 
equips col·locats amb els 
documentats. 

Control de l'instal·lació d'acord 
amb projecte i instruccions del 
fabricant. 

Verificació del 25% dels 
equips 

- Cada recorregut 
protegit 

 PE- 
SISTEMA DE SOBREPRESSIÓ D’AIRE A 
ESCALES PROTEGIDES 

Comprovació de l'ajust dels 
equips col·locats amb els 
documentats. 

Control de la instal·lació 
d'acord amb projecte i 
instruccions del fabricant. 

Verificació del 25% dels 
equips 

- Totalitat de la 
instal·lació de fums 

 PE- 
GRUP DE PRESSIÓ D’AIGUA   

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
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- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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PROTECCIONS PASSIVES 

Pla: Cod. Verificacions i/o 
proves* 

Control Criteris de formació de lots 

 

PA- 

RESISTÈNCIA AL FOC DE 
L’ESTRUCTURA DE 
FORMIGÓ 

Productes especials: 

- Inspecció organolèptica: 100% de 
l’estructura. 

- Verificació de gruixos aplicats:  
1 sèrie de determinació de gruixos 
(1serie=6 lectures), cada 1000m2. 
Mínim una determinació en 
estructura vertical i una 
determinació en estructura 
horitzontal  

Més verificacions que pugui 
determinar el DITE 

 

- Cada 1000 m2  

 

PA- 

RESISTÈNCIA AL FOC DE 
L’ESTRUCTURA D’ACER 

Productes especials: 

Inspecció organolèptica: 100% de 
l’estructura 

Verificació de gruixos aplicats: 
1 serie de determinació de gruixos 
(1serie=6 lectures), cada 250m2. 
Minim una determinació en 
estructura vertical i una 
determinació en estructura 
horitzontal.  

 

Més verificacions que pugui 
determinar el DITE 

- Cada 250 m2 

-  

 

PA- 

RESISTÈNCIA AL FOC DE 
L’ESTRUCTURA DE 
FUSTA 

Productes especials: 

Inspecció organolèptica: 100% de 
l’estructura. 

Verificació de gruixos aplicats: 
1 sèrie de determinació de gruixos 
(1serie=6 lectures), cada 500m2. 
Mínim una determinació en 
estructura vertical i una 
determinació en estructura 
horitzontal 

. Més verificacions que pugui 
determinar el DITE 

- Cada 500 m2 

 

PA- 

PORTES SITUADES ALS 
RECORREGUTS 
D’EVACUACIÓ 

Prova de funcionament: Control de 
la presència dels dispositius exigits 
i el seu correcte accionament. 

100% de les portes de sortida 
d’emergència. 

- Cada recorregut d’evacuació 

 

PA- 

SENYALITZACIÓ DELS 
MITJANS D’EVACUACIÓ 

Verificació de l'ajust de les senyals 
documentades amb les 
col·locades..Control de la 
col·locació de les senyals; situació i 
visibilitat; dimensions de les 
senyals. 

Per al 100% de les senyals 

- Totalitat de l’edificació 

 

PA- 

SENYALITZACIÓ DELS 
MITJANS DE PROTECCIÓ 

Verificació de l'ajust de les senyals 
documentades amb les col·locades. 

Control de la col·locació de les 
senyals; situació i visibilitat; 
dimensions de les senyals. 

100% de les senyals d’evacuació. 

Totalitat dels mitjans d'evacuació 
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

PROTECCIONS ACTIVES 

Pla: Cod. Verificacions i/o 
proves  

Control Criteris de formació de lots 

 

PA- BOQUES D’INCENDI 
EQUIPADES AMB 
MÀNEGUES SEIMRIGIDES 
O PLANTES 

Verificació del manómetre de 
pressió 

100% dels equips 

La totalitat de la instal·lació 

 

PA- 

HIDRANTS 

Prova d'estanquitat i pressió de la 
ret. 

100% dels hidrants. 

La totalitat de la instal·lació 

 

PA- 

COLUMNA SECA 

Prova d'estanquitat i pressió de la 
ret. 

100% de les columnes seques 

La totalitat de la instal·lació 

 

PA- VENTILADORS DELS 
SISTEMES D’EXTRACCIÓ 
DE FUM DE LES CUINES 
(potència superior a 20 Kw.) 

Proves de funcionament del 100% 
de la instal·lació 

 

La totalitat de la instal·lació 

 

PA- VENTILACIÓ DELS 
RECORREGUTS 
PROTEGITS MITJANÇANT 
SISTEMA DE PRESSIÓ 
DIFERENCIAL 

Proves de funcionament del 100% 
de la instal·lació 

 

La totalitat de la instal·lació 

 

PA- SISTEMA DE CONTROL 
DE FUMS D'INCENDI A 
APARCAMENTS 

Proves de funcionament del 100% 
de la instal·lació 

 

La totalitat de la instal·lació 

* Verificacions i proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

24 - INSTAL�LACIÓ DE PARALLAMPS I SISTEMES DE SEGURETAT 
 241- INSTAL�LACIONS DE PARALLAMPS 
  2411- INSTAL�LACIÓ DE PARALLAMPS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 

Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

P
la

 

C
o

d
. 

Element 

Origen i 
garantia 

Autoritzacions 
administratives Conformitat amb requisits tècnics 

F
ul

ls
 d

e 
su

bm
in

is
tr

a,
 e

tiq
ue

ta
t. 

G
ar

an
tia

 d
el

 fa
br

ic
an

t 

Documentació del 
marcatge CE 

A
ltr

es
 

D
P

C
 

Garantia conformitat 
a Norma producte 

A
ss

ai
gs

 s
/n

or
m

a 
s/

es
pe

ci
fic

ac
ió

 

C
er

tif
. d

’o
rig

en
 s

/e
sp

ec
if.

 tè
cn

iq
ue

s 

F
itx

a 
ca

ra
ct

er
ís

tiq
ue

s 
tè

cn
iq

ue
s 

D
is

tin
tiu

s 
de

 q
ua

lit
at

 v
ol

un
ta

ris
 

A
va

lu
ac

io
ns

 d
’id

on
eï

ta
t t

èc
ni

ca
 

D
ec

la
ra

ci
ó 

de
 c

on
fo

rm
ita

t 

C
er

tif
ic

at
 “

C
E

” 

C
on

tr
ol

 p
ro

du
cc

ió
 fà

br
ic

a 

D
IT

E
 

A
dd

ic
io

na
l a

 e
tiq

ue
ta

 “
C

E
” 

S
eg

el
l, 

m
ar

ca
 c

on
fo

rm
ita

t 

C
C

R
R

 

H
om

ol
og

ac
ió

 

M
ar

ca
 A

E
N

O
R

 "
N

" 

 2411 INSTAL�LACIÓ DE PARALLAMPS                  

  
Sistemes de protecció de les estructures i 
edificis contra l'acció dels llamps. 
Instal�lacions de parallamps. 

                 

 2413 DISPOSITIUS CAPTADORS (PARALLAMP)                  
  Puntes Franklin                  
  Malla conductora                  
  Parallamps amb dispositiu de cebab (PDC)                  
 2414 DERIVADORS O CONDUCTORS DE 

BAIXADA                  
  Coure electrolitic (nu o estanyat)                  
  Acer Inoxidable 18/10, 304                  
  Alumini A 5/L                  

 2415 
DISPOSITIUS DE REDUCCIÓ DELS 
EFECTES ELECTRICS I MAGNETICS 
(SISTEMA INTERN) 

                 

  Conductors d'equipotencialitat                  
  Protectors contra sobretensions 

Transitories i Permanents                  
  Barres d'equipotencialitat                  
 2418 XARXA DE TERRA                  
  Elèctrode - placa de terra                  
  Elèctrode - piqueta de presa de terra                  
  Elèctrode- Conductor soterrat 

horitzontalment                  
  Born de connexió de la posta a terra                  
  Pericó de conexió a posta terra                  
  Elèctrode - Platina i rodó                  
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Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 

elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució* 

Control 
Criteris de 

formació de lots 

 

PE-241Z 
DISPOSITIUS CAPTADORS 
Puntes Franklin 
Malla conductora 
Parallamps amb dispositius de 
cebat (PDC) 

Volum protegit segons nivell de protecció 
i fixació 

Verificació del 100% dels dispositius 
captadors 

- Un lot cada 
instal·lació de 
parallamps 

 

PE-241Z 
DERIVADORS O CONDUCTORS DE 
BAIXADA 
Coure electrolític (nu o estanyat) 
Acer inoxidable 18/10, 304 
Alumini A 5/L 

Elements de connexió dels conductors: 
Connexions a equips captadors, 
connexions, unions i fixacions dels 
conductors 
Recorreguts 
Proteccions 
Comprovació de terres 
 
Verificació del 100% de la instal·lació 
 
 

 

PE-241Z 
DISPOSITIUS DE REDRUCCIÓ DELS 
EFECTES ELÈCTRICS I MAGNÈTICS 
Conductors d’equipotencialitat 
Proteccions contra sobretensions  
Barres d’equipotencialitat  

Verificació d’unions i distàncies 

Verificació del 100% de l'instal·lació 

 

PE-241Z 
XARXA DE TERRES 
- Electrodes: 
Piqueta de presa de terra 
Conductor enterrat horitzontalment 
Placa de terra 
- Born de connexió de la posta a 
terra 
- Pericó 

Connexió a conductors de baixada; 
Unions entre conductors 
Separació entre les piquetes; Profunditat 
de enterrament;   
Tipus, profunditat de enterrament de 
conductor; secció del conductor 
Posició del es plaques; profunditat 
mínima. 
Posició i connexions 
Dimensió i execució 
 
Verificació del 100% de l'instal·lació 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
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Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacion
s i/o proves*  Control 

Criteris de 
formació de 

lots 

 PA-2491 INSTAL·LACIÓ 
DE 
PROTECTORS 
DE 
SOBRETENSION
S 
TRANSITORIES I 
PERMANENTS 

Prova de Server: 
Verificació de la correcta  connexió als punts estipulats a l’esquema 
unifilar 
Es realitzaran un control per cada unitat 

-Per cada 
unitat de 
protector. 

 PA-2491 INSTAL·LACIÓ 
DE 
PARALLAMPS 

Prova de Server: 
Verificació de la resistència de la presa de terra de la instal·lació en la 
connexió general de la xarxa 
Es realitzaran un control per cada caixa o baixant de la instal·lació 

- Un lot cada 
instal·lació de 
parallamps 

Inspeccions finals d’obra: 
Verificació que les puntes captadores o parallamps amb dispositiu de 
cebad es troben per sobre de qualsevol element a protegir ( 2mts si el 
parallamps es amb dispositiu de cebad (PDC). Que els elements 
captadors estan fixats d'una manera segura a paraments horitzontals o 
verticals.  Conductors de baixada fixats correctament i continuïtat fins a 
la xarxa de terres (unions, connexions). Col·locació correcta dels 
dispositius equipotencials. Verificar la continuïtat dels conductors no 
visibles. 
Inspecció en tota la instal·lació que sigui vista i la verificació de la 
continuïtat dels elements no vistos de la instal·lació. 

 PA-2498 XARXA DE 
TERRES 

Proves de servei: 
Abans de la posta  en marxa de la instal·lació es realitzarà una prova 
final de la xarxa de terres. Comprovació de la xarxa de terres en el 
born de connexió ( Pericó de presa de terra). Es mesurarà la resistivitat 
del terreny. 
Es realitza en tots el borns de connexió 
Inspecció final d’obra: 
Es verificaran les unions dels conductors als diferents elèctrodes que  
formen la instal·lació. Col·locació correcta dels elèctrodes. Que la xarxa 
tingui la profunditat apropiada segons la tipologia del terreny. Unions 
realitzades amb grapes, borns, soldadures aluminotèrmiques o 
autògenes. 
Posicionament dels elèctrodes 
Verificació de la rasa o pou i reompliment amb terra o material que 
pugui mantenir la humitat 
Inspecció en tota la xarxa de terres 
 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
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    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

24 - INSTAL�LACIÓ DE PARALLAMPS I SISTEMES DE SEGURETAT 
 241- INSTAL�LACIONS DE PARALLAMPS 
  2411- INSTAL�LACIÓ DE PARALLAMPS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 

Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 2411 INSTAL�LACIÓ DE PARALLAMPS                  

  
Sistemes de protecció de les estructures i 
edificis contra l'acció dels llamps. 
Instal�lacions de parallamps. 

                 

 2413 DISPOSITIUS CAPTADORS (PARALLAMP)                  
  Puntes Franklin                  
  Malla conductora                  
  Parallamps amb dispositiu de cebab (PDC)                  
 2414 DERIVADORS O CONDUCTORS DE 

BAIXADA                  
  Coure electrolitic (nu o estanyat)                  
  Acer Inoxidable 18/10, 304                  
  Alumini A 5/L                  

 2415 
DISPOSITIUS DE REDUCCIÓ DELS 
EFECTES ELECTRICS I MAGNETICS 
(SISTEMA INTERN) 

                 

  Conductors d'equipotencialitat                  
  Protectors contra sobretensions (vies 

d'espurnes)                  
  Barres d'equipotencialitat                  
 2418 XARXA DE TERRA                  
  Elèctrode - placa de terra                  
  Elèctrode - piqueta de presa de terra                  
  Elèctrode- Conductor soterrat 

horitzontalment                  
  Born de connexió de la posta a terra                  
  Pericó de conexió a posta terra                  
  Elèctrode - Platina i rodó                  
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Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 

elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució* 

Control 
Criteris de 

formació de lots 

 

PE-241Z 
DISPOSITIUS CAPTADORS 
Puntes Franklin 
Malla conductora 
Parallamps amb dispositius de 
cebat (PDC) 

Volum protegit segons nivell de protecció 
i fixació 

Verificació del 100% dels dispositius 
captadors 

- Un lot cada 
instal·lació de 
parallamps 

 

PE-241Z 
DERIVADORS O CONDUCTORS DE 
BAIXADA 
Coure electrolític (nu o estanyat) 
Acer inoxidable 18/10, 304 
Alumini A 5/L 

Elements de connexió dels conductors: 
Connexions a equips captadors, 
connexions, unions i fixacions dels 
conductors 
Recorreguts 
Proteccions 
Comprovació de terres 
 
Verificació del 100% de la instal·lació 
 
 

 

PE-241Z 
DISPOSITIUS DE REDRUCCIÓ DELS 
EFECTES ELÈCTRICS I MAGNÈTICS 
Conductors d’equipotencialitat 
Proteccions contra sobretensions 
(vies d’espurnes) 
Barres d’equipotencialitat  

Verificació d’unions i distàncies 

Verificació del 100% de l'instal·lació 

 

PE-241Z 
XARXA DE TERRES 
- Electrodes: 
Piqueta de presa de terra 
Conductor enterrat horitzontalment 
Placa de terra 
- Born de connexió de la posta a 
terra 
- Pericó 

Connexió a conductors de baixada; 
Unions entre conductors 
Separació entre les piquetes; Profunditat 
de enterrament;   
Tipus, profunditat de enterrament de 
conductor; secció del conductor 
Posició del es plaques; profunditat 
mínima. 
Posició i connexions 
Dimensió i execució 
 
Verificació del 100% de l'instal·lació 

* Unitats d’inspecció per lot 
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Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacion
s i/o proves*  Control 

Criteris de 
formació de 

lots 

 PA-2491 INSTAL·LACIÓ 
DE 
PARALLAMPS 

Prova de Server: 
Verificació de la resistència de la presa de terra de la instal·lació en la 
connexió general de la xarxa 
Es realitzaran un control per cada caixa o baixant de la instal·lació 

- Un lot cada 
instal·lació de 
parallamps 

Inspeccions finals d’obra: 
Verificació que les puntes captadores o parallamps amb dispositiu de 
cebad es troben per sobre de qualsevol element a protegir ( 2mts si el 
parallamps es amb dispositiu de cebad (PDC). Que els elements 
captadors estan fixats d'una manera segura a paraments horitzontals o 
verticals.  Conductors de baixada fixats correctament i continuïtat fins a 
la xarxa de terres (unions, connexions). Col·locació correcta dels 
dispositius equipotencials. Verificar la continuïtat dels conductors no 
visibles. 
Inspecció en tota la instal·lació que sigui vista i la verificació de la 
continuïtat dels elements no vistos de la instal·lació. 

 PA-2498 XARXA DE 
TERRES 

Proves de servei: 
Abans de la posta  en marxa de la instal·lació es realitzarà una prova 
final de la xarxa de terres. Comprovació de la xarxa de terres en el 
born de connexió ( Pericó de presa de terra). Es mesurarà la resistivitat 
del terreny. 
Es realitza en tots el borns de connexió 
Inspecció final d’obra: 
Es verificaran les unions dels conductors als diferents elèctrodes que  
formen la instal·lació. Col·locació correcta dels elèctrodes. Que la xarxa 
tingui la profunditat apropiada segons la tipologia del terreny. Unions 
realitzades amb grapes, borns, soldadures aluminotèrmiques o 
autògenes. 
Posicionament dels elèctrodes 
Verificació de la rasa o pou i reompliment amb terra o material que 
pugui mantenir la humitat 
Inspecció en tota la xarxa de terres 
 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
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- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

25 - INSTAL�LACIONS DE TELECOMUNICACIONS I SISTEMES DE SEGURETAT 
 251- INSTAL�LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 
  2511- INSTAL�LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 

Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 252 
PRODUCTES EQUIPS I SISTEMES                  

 2521 ANTENES                  
  Aparells per a instal�lacions de 

telecomunicacions                  
 252 MEGAFONIA                  
  Aparells per a instal�lacions de 

telecomunicacions                  
 2523 TELEFONIA                  
  Aparells per a instal�lacions de 

telecomunicacions                  
 2524 VIDEO EN CIRCUIT TANCAT                  
  Aparells per a instal�lacions de 

telecomunicacions                  
 2525 TELEX                  
  Aparells per a instal�lacions de 

telecomunicacions                  
 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
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Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 

elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius 

Execució d’antenes: 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució* 

Control 
Criteris de formació 

de lots 

 PE-25G1 EQUIP DE CAPTACIÓ 
 

Organolèptic: Ancoratge pal 
de bandera 

- Equip de captació i 
ampliació 

- Canalitzacions de 
distribució i caixes de 

presa i derivació 

 PE-25G2 EQUIP D’AMPLIFICACIÓ I DISTRIBUCIÓ Organolèptic: Disposició, 
situació, fixació 

 PE-25G3 CANALITZACIÓ DE DISTRIBUCIÓ 
Organolèptic: Protecció 

Control del 10% 

 PE-25G4 CAIXA DE DERIVACIÓ Organolèptic: Connexions, 
situació, fixació 

Control del 10%  PE-25G5 CAIXA DE PRESA 

Instal·lació de la megafonia: 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució* 

Control 
Criteri de formació 

de lots 

 PE-25H1 ESCOMESA D’ALIMENTACIÓ 

Fixacions, conductors, 
connexions. Dimensions de 

canalitzacions i  caixes. 

Control del 10% de la 
instal·lació 

 

- Instal·lació de 
megafonia 

 PE-25H2 UNITAT AMPLIFICADORA 

 PE-25H4 CAIXES I CANALITZACIONS 

 PE-25H8 LINIES DE DISTRIBUCIÓ 

 PE-25HG ALTAVEUS 

   

Instal·lació de la telefonia: 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució* 

Control 
Criteri de formació 

de lots 

 PE-25I1 ESCOMESA 

Fixacions, connexions. 
Dimensions de canalitzacions, 

armaris i caixes. 

Control organolèptic del 10% 
de la instal·lació  

- Instal·lació de 
telefonia 

 PE-25I2 CANALITZACIÓNS D’ENLLAÇ 

 PE-25I3 ARMARIS I CAIXES 

 PE-25I5 CANALITZACIONS DE DISTRIBUCIÓ 

   

Instal·lació de vídeo en circuit tancat: 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució* 

Control 
Criteri de formació 

de lots 

 PE-25J1 CANALITZACIONS 
Fixacions, connexions. 

Dimensions de canalitzacions, 
armaris i caixes. 

Control organolèptic del 10% 
de l’instal·lació 

- Instal·lació de video 
en circuit tancat 

 PE-25J2 CAIXES 

 PE-25J4 CÀMARA 

 PE-25J6 MONITOR 
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 PE-25J7 SELECTOR DE VIDEO 

 PE-25J8 UNITAT DE DISTRIBUCIÓ 

 PE-  

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada 

Pla: Cod. Verificacions i/o proves  Control 
Criteris de formació 

de lots 

 PA-2511 ANTENES Proves de 
funcionament 

Certificat de l’enginyer 
Director 

Mínim 10% dels 
aparells instal·lats 

- Cada instal·lació.  

 PA-2512 MEGAFONIA 

 PA-2513 TELEFONIA 

 
PA-2514 

CIRCUIT TANCAT DE VIDEO 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

26 - INSTAL�LACIONS DE TRANSPORT I APARELLS ELEVADORS 
 262- INSTAL�LACIONS D’APARELLS ELEVADORS 
  2621- ASCENSORS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 

Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 262 
INSTAL�LACIONS D'APARELLS 

ELEVADORS                  
 2621 ASCENSORS              3)    
  Aparells elevadors              3)    
  Informe ECA estat actual dels 

ascensors amb treballs a realitzar                  
 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 

elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteri de formació 

de lots 

 PE- TRAPA 

Control 
organolèptic 

Control del 100% 
dels aparells 

instal·lats. 

- Un lot per instal·lació 
d’ascensor 

 PE- LLOSA PERFORADA 

 PE- CARRIL PER A GANXO DESLLIÇANT 

 PE- ACONDICIONAMENT DE LA SALA DE MÀQUINES 

 PE- ACONDICONAMENT DEL RECINTE I EL REBUT DEL 
BASTIMENT PER A PORTES SEMI-AUTOMÀTIQUES 

 PE- ACONDICIONAMENT DEL RECINTE I REBUT DEL 
BASTIMENT PER A PORTES AUTOMÀTIQUES 

 PE-  

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* control 
Criteris de formació de 

lots 

 PA-2621 APARELLS ELEVADORS Proves de 
funcionament 

Proves del 100% dels 
ascensors 

Certificat de l’enginyer 
responsable 

 

- Un lot per instal·lació 
d’ascensor 

* Verificacions i/o proves per lot 
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Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

28 - ALTRES 
 281- APARELLS SANITARIS 
  2811- APARELLS SANITARIS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 

Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 281 
APARELLS SANITARIS                  

 2811 BANYERES                  
  Banyeres d'hidromassatge                  
  Banyeres ceràmiques d'ús domèstic i 

higiene personal                  
 2812 DUTXA                  
  Plats de dutxa d'ús domèstic                  
  Mampares de dutxa.                  
 2813 LAVABOS                  
  Cubetes de rentat comú per a ús 

domèstic.                  
  Lavabo                  
 2814 INODORS                  
  Inodors i conjunts d'inodors amb sifó 

incorporat.                  
 2815 BIDETS                  
  Bidets                  
 2816 URINARIS                  
  Urinaris murals                  
 2817 PLAQUES TURQUES                  
  Plaques turques ceràmiques                  
 2818 AIGÜERES                  
  Aigüeres de cuina.                  
 2819 SAFAREIGS                  
  Safareig ceràmic                  
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Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 281A CONEXIONS TUBULARS, FLEXIBLES, 
PER A SANITARIS                  

  
Conexions tubulars, flexibles i 
raconades a base d'elastòmers per 
sanitaris. 

                 

 2821 AIXETES I ACCESSORIS PER A 
APARELLS SANITARIS                  

  

Aixetes sanitàries. Aixeta simples i 
mescladors senzills (PN 10 de 1/2 i 
3/4"), per a sistemes d'alimentació 
tipus 1 i 2. No inclou mescladors 
mecànics, termoestàtiques ni 
accessoris d'aixetes i dutxes adaptats 
per a usos especials. 

                 

  

Aixetes de tancament automàtic 
PN10, simples i monocomandament 
d'obertura manual i tancament 
automàtic amb periode de duració 
regulable, d'ús en locals d'higiene 
corporal. No inclou aixetes d'urinaris, 
ni de descàrrga ni d'obertura 
automàtica. 

                 

  

Aixetes per alimentació d'aparells 
sanitaris en locals d'higiene corporal i 
cuines amb rang de pressió de 0,05 a 
1 Mpa i temperatura màxima 90º, no 
contemplades en la UNE EN 200 i 
816. No inclou aixetes destinades a 
usos especials. 

                 

 2822 ACCESSORIS PER A APARELLS 
SANITARIS                  

  Dutxes per a aixetes sanitàries (PN 
10)                  

  Flexibles de dutxa per a aixetes 
sanitàries (PN 10)                  

  Accessoris de desguàs per aparells 
sanitaris                  

                    

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 

elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteris de formació 

de lots 

 PE-281 APARELLS SANITARIS Control de disposició i  
fixació 

10% dels aparells 

- Cada planta 

- Cada habitatge  PE-282 COL·LOCACIÓ D’AIXETES I ACCESORIS 

*Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris de formació de lots 

 

PA-2811 

APARELLS SANITARIS 

Control de funcionament i 
estanquitat 

Control del 10% dels aparells 

- Cada planta 

- Cada habitatge 

* Verificacions i/o proves per lot 
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Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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DOCUMENT NÚMERO 3. PLA DE CONTROL DE QUALITAT
3.4. AMIDAMENTS 



 



Projecte bàsic i d´execució de rehabilitació de l´antic edifici de la Teneria
per a edifici docent i Arxiu Comarcal de l´Anoia.
Expedient 1845/octubre 2016
PLA DE CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 1845 PLA DE CONTROL DE QUALITAT
Capítol 01  MOVIMENTS DE TERRA

1 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 J2VCR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma
ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST 1845 PLA DE CONTROL DE QUALITAT
Capítol 02  FONAMENTS

1 J060780A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3 sèries/lot 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST 1845 PLA DE CONTROL DE QUALITAT
Capítol 03  ESTRUCTURA

1 J060780A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 formigó elaborat en obra

2 previ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 durant 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 formigó de planta 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

2 J441Z108 u Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a
assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN 1290, UNE-EN
571-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN 1289, UNE-EN 1291

EUR



Projecte bàsic i d´execució de rehabilitació de l´antic edifici de la Teneria
per a edifici docent i Arxiu Comarcal de l´Anoia.
Expedient 1845/octubre 2016
PLA DE CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 marquesina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 forjats 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 escala interior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 J071530C u Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm,
segons la norma UNE-EN 1015-11

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 morter previ inici 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 durant 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 1845 PLA DE CONTROL DE QUALITAT
Capítol 04  COBERTES

1 J5V11151 u Prova d'estanquitat de coberta plana , segons la norma UNE 104401

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cobertes 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 J5V11580 u Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1845 PLA DE CONTROL DE QUALITAT
Capítol 05  REVESTIMENTS

1 J89ZSH0M u Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma
UNE-EN ISO 2808 (cada determinació consta d'un mínim de 5 lectures).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Unitats Ample Alçada

2 6 determinacions minim cada 250m2

3 forjats 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

4 estructura existent 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte bàsic i d´execució de rehabilitació de l´antic edifici de la Teneria
per a edifici docent i Arxiu Comarcal de l´Anoia.
Expedient 1845/octubre 2016
PLA DE CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS Pàg.: 3

5 marquesina 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

6 escala interior 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

7 forjats 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

Obra 01 PRESSUPOST 1845 PLA DE CONTROL DE QUALITAT
Capítol 06  PAVIMENTS

1 J9V1GC0D u Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i
no polits, segons la norma UNE-ENV 12633

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 1845 PLA DE CONTROL DE QUALITAT
Capítol 07  BARANES

1 JB125302 u Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una càrrega d'1 kN/m, segons norma UNE 85238

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 per tipologia 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 1845 PLA DE CONTROL DE QUALITAT
Capítol 08  INSTAL·LACIONS

1 FENLU110 PA Prova de pressió de canonades de circuit d'aigua sanitària, davant Direcció Facultativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 A justificar davant D.F. 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 FENLU111 PA Prova de pressió de canonades de circuit d'aigua de calefacció davant Direcció Facultativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Per cada circuit independent: C#*D#*E#*F#

3 PLANTA BAIXA. 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 PLANTA PRIMERA. 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 PLANTA SEGONA. 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte bàsic i d´execució de rehabilitació de l´antic edifici de la Teneria
per a edifici docent i Arxiu Comarcal de l´Anoia.
Expedient 1845/octubre 2016
PLA DE CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS Pàg.: 4

6 PLANTA TERCERA. 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 JJV1Z40B u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de distribució d'aigua freda i calenta
sanitària, segons CTE, UNE-EN 14336 i UNE-ENV 12108

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 JDV12115 u Jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua de la instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i
pluvials, segons CTE/DB-HS Secció 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 pluvials 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 fecals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 JEV78904 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de ventilació, segons exigències del Projecte i del
RITE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 execució 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 obra acabada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 JEV59704 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de climatització, segons exigències del
Projecte i del RITE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 obra acabada 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 1 per tipologia

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 JGV19101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons
exigències del Projecte i del REBT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 obra acabada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 IMPRPCIN pa Assaigs imprevistos per a control de l'execució o obra acabada d'instal·lacions. A requeriment de la DF.

EUR



Projecte bàsic i d´execució de rehabilitació de l´antic edifici de la Teneria
per a edifici docent i Arxiu Comarcal de l´Anoia.
Expedient 1845/octubre 2016
PLA DE CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A justificar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1845 PLA DE CONTROL DE QUALITAT
Capítol 09  IMPREVISTOS

1 IMPRZ001 pa Imprevistos a justificar per al control de qualitat, a requeriment de la direcció facultativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 a justificar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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DOCUMENT NÚMERO 3. PLA DE CONTROL DE QUALITAT
3.5. QUADRE DE PREUS Nº 1 



 



Projecte bàsic i d´execució de rehabilitació de l´antic edifici de la Teneria
per a edifici docent i Arxiu Comarcal de l´Anoia.
Expedient 1845/octubre 2016
PLA DE CONTROL DE QUALITAT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 FENLU110 PA Prova de pressió de canonades de circuit d'aigua sanitària, davant Direcció Facultativa. 88,57 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-2 FENLU111 PA Prova de pressió de canonades de circuit d'aigua de calefacció davant Direcció Facultativa. 52,36 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-3 IMPRPCIN pa Assaigs imprevistos per a control de l'execució o obra acabada d'instal·lacions. A
requeriment de la DF.

2.340,00 €

(DOS MIL TRES-CENTS QUARANTA EUROS)

P-4 IMPRZ001 pa Imprevistos a justificar per al control de qualitat, a requeriment de la direcció facultativa. 2.824,90 €

(DOS MIL VUIT-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-5 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501

68,40 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-6 J060780A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

135,70 €

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-7 J071530C u Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11

107,83 €

(CENT SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-8 J2VCR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl,
segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a
15

14,47 €

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-9 J441Z108 u Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044,
UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants
segons les normes UNE-EN 1290, UNE-EN 571-1 i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN 1289, UNE-EN 1291

296,80 €

(DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-10 J5V11151 u Prova d'estanquitat de coberta plana , segons la norma UNE 104401 296,80 €

(DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-11 J5V11580 u Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió 598,94 €

(CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-12 J89ZSH0M u Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura sobre un element metàl·lic,
segons la norma UNE-EN ISO 2808 (cada determinació consta d'un mínim de 5 lectures).

19,08 €

(DINOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-13 J9V1GC0D u Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de
paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633

503,20 €

(CINC-CENTS TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-14 JB125302 u Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una càrrega d'1 kN/m, segons
norma UNE 85238

517,58 €

(CINC-CENTS DISSET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)



Projecte bàsic i d´execució de rehabilitació de l´antic edifici de la Teneria
per a edifici docent i Arxiu Comarcal de l´Anoia.
Expedient 1845/octubre 2016
PLA DE CONTROL DE QUALITAT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-15 JDV12115 u Jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua de la instal·lació d'evacuació
d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS Secció 5

477,00 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS)

P-16 JEV59704 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de climatització,
segons exigències del Projecte i del RITE

477,00 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS)

P-17 JEV78904 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de ventilació, segons exigències
del Projecte i del RITE

477,00 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS)

P-18 JGV19101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, segons exigències del Projecte i del REBT

477,00 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS)

P-19 JJV1Z40B u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de distribució d'aigua
freda i calenta sanitària, segons CTE, UNE-EN 14336 i UNE-ENV 12108

636,00 €

(SIS-CENTS TRENTA-SIS EUROS)



EXP. 1845/2016

DOCUMENT NÚMERO 3. PLA DE CONTROL DE QUALITAT
3.6. QUADRE DE PREUS Nº 2 



 



Projecte bàsic i d´execució de rehabilitació de l´antic edifici de la Teneria
per a edifici docent i Arxiu Comarcal de l´Anoia.
Expedient 1845/octubre 2016
PLA DE CONTROL DE QUALITAT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 FENLU110 PA Prova de pressió de canonades de circuit d'aigua sanitària, davant Direcció Facultativa. 88,57 €
Altres conceptes 88,57000 €

P-2 FENLU111 PA Prova de pressió de canonades de circuit d'aigua de calefacció davant Direcció Facultativa. 52,36 €
Altres conceptes 52,36000 €

P-3 IMPRPCIN pa Assaigs imprevistos per a control de l'execució o obra acabada d'instal·lacions. A
requeriment de la DF.

2.340,00 €

Sense descomposició 2.340,00000 €

P-4 IMPRZ001 pa Imprevistos a justificar per al control de qualitat, a requeriment de la direcció facultativa. 2.824,90 €
Sense descomposició 2.824,90000 €

P-5 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501

68,40 €

BV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501

64,53000 €

Altres conceptes 3,87000 €

P-6 J060780A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

135,70 €

BV21780A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

128,02000 €

Altres conceptes 7,68000 €

P-7 J071530C u Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11

107,83 €

BV22530C u Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11

101,73000 €

Altres conceptes 6,10000 €

P-8 J2VCR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl,
segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a
15

14,47 €

BVA2R10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl,
segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a
15

13,65000 €

Altres conceptes 0,82000 €

P-9 J441Z108 u Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044,
UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants
segons les normes UNE-EN 1290, UNE-EN 571-1 i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN 1289, UNE-EN 1291

296,80 €

BV25JZ08 u Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044,
UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants
segons les normes UNE-EN 1290, UNE-EN 571-1 i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN 1289, UNE-EN 1291

280,00000 €

Altres conceptes 16,80000 €

P-10 J5V11151 u Prova d'estanquitat de coberta plana , segons la norma UNE 104401 296,80 €

BVA51151 u Prova d'estanquitat de coberta plana 280,00000 €

Altres conceptes 16,80000 €

P-11 J5V11580 u Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió 598,94 €



Projecte bàsic i d´execució de rehabilitació de l´antic edifici de la Teneria
per a edifici docent i Arxiu Comarcal de l´Anoia.
Expedient 1845/octubre 2016
PLA DE CONTROL DE QUALITAT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

BVA51580 u Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió 565,04000 €

Altres conceptes 33,90000 €

P-12 J89ZSH0M u Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura sobre un element metàl·lic,
segons la norma UNE-EN ISO 2808 (cada determinació consta d'un mínim de 5 lectures).

19,08 €

BV2JSH0M u Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura sobre un element metàl·lic,
segons la norma UNE-EN ISO 2808

18,00000 €

Altres conceptes 1,08000 €

P-13 J9V1GC0D u Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de
paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633

503,20 €

BVA9GC0D u Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de
paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633

474,72000 €

Altres conceptes 28,48000 €

P-14 JB125302 u Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una càrrega d'1 kN/m, segons
norma UNE 85238

517,58 €

BV2B5302 u Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una càrrega d'1 kN/m, segons
norma UNE 85238

488,28000 €

Altres conceptes 29,30000 €

P-15 JDV12115 u Jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua de la instal·lació d'evacuació
d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS Secció 5

477,00 €

BVAD2115 u Jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua d'una instal·lació d'evacuació
d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS Secció 5

450,00000 €

Altres conceptes 27,00000 €

P-16 JEV59704 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de climatització,
segons exigències del Projecte i del RITE

477,00 €

BVAE9704 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de climatització,
segons exigències del Projecte i del RITE

450,00000 €

Altres conceptes 27,00000 €

P-17 JEV78904 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de ventilació, segons exigències
del Projecte i del RITE

477,00 €

BVAE8904 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de ventilació, segons exigències
del Projecte i del RITE

450,00000 €

Altres conceptes 27,00000 €

P-18 JGV19101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, segons exigències del Projecte i del REBT

477,00 €

BVAG9101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, segons exigències del Projecte i del REBT

450,00000 €

Altres conceptes 27,00000 €

P-19 JJV1Z40B u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de distribució d'aigua
freda i calenta sanitària, segons CTE, UNE-EN 14336 i UNE-ENV 12108

636,00 €

BVAJ940B u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de distribució d'aigua
freda i calenta sanitària, segons CTE, UNE-EN 14336 i UNE-ENV 12108

600,00000 €

Altres conceptes 36,00000 €



Projecte bàsic i d´execució de rehabilitació de l´antic edifici de la Teneria
per a edifici docent i Arxiu Comarcal de l´Anoia.
Expedient 1845/octubre 2016
PLA DE CONTROL DE QUALITAT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3
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Projecte bàsic i d´execució de rehabilitació de l´antic edifici de la Teneria
per a edifici docent i Arxiu Comarcal de l´Anoia.
Expedient 1845/octubre 2016
PLA DE CONTROL DE QUALITAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A012J000 h Oficial 1a lampista 17,65000 €

A013J000 h Ajudant lampista 15,28000 €



Projecte bàsic i d´execució de rehabilitació de l´antic edifici de la Teneria
per a edifici docent i Arxiu Comarcal de l´Anoia.
Expedient 1845/octubre 2016
PLA DE CONTROL DE QUALITAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MATERIALS

BV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103501

64,53000 €

BV21780A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

128,02000 €

BV22530C u Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11

101,73000 €

BV25JZ08 u Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN
13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes
UNE-EN 1290, UNE-EN 571-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN 1289, UNE-EN
1291

280,00000 €

BV2B5302 u Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una càrrega d'1 kN/m, segons norma
UNE 85238

488,28000 €

BV2JSH0M u Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons
la norma UNE-EN ISO 2808

18,00000 €

BVA2R10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons
la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

13,65000 €

BVA51151 u Prova d'estanquitat de coberta plana 280,00000 €

BVA51580 u Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió 565,04000 €

BVA9GC0D u Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de
paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633

474,72000 €

BVAD2115 u Jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua d'una instal·lació d'evacuació
d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS Secció 5

450,00000 €

BVAE8904 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de ventilació, segons exigències del
Projecte i del RITE

450,00000 €

BVAE9704 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de climatització, segons
exigències del Projecte i del RITE

450,00000 €

BVAG9101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió,
segons exigències del Projecte i del REBT

450,00000 €

BVAJ940B u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de distribució d'aigua freda i
calenta sanitària, segons CTE, UNE-EN 14336 i UNE-ENV 12108

600,00000 €



Projecte bàsic i d´execució de rehabilitació de l´antic edifici de la Teneria
per a edifici docent i Arxiu Comarcal de l´Anoia.
Expedient 1845/octubre 2016
PLA DE CONTROL DE QUALITAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

PARTIDES D'OBRA

P-1 FENLU110 PA Prova de pressió de canonades de circuit d'aigua
sanitària, davant Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 88,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 2,500 /R x 17,65000 = 44,12500

A013J000 h Ajudant lampista 2,500 /R x 15,28000 = 38,20000

Subtotal: 82,32500 82,32500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,23488

COST DIRECTE 83,55988
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,01359

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,57347

P-2 FENLU111 PA Prova de pressió de canonades de circuit d'aigua de
calefacció davant Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 52,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 1,500 /R x 15,28000 = 22,92000

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,500 /R x 17,65000 = 26,47500

Subtotal: 49,39500 49,39500

COST DIRECTE 49,39500
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,96370

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,35870

P-3 IMPRPCIN pa Assaigs imprevistos per a control de l'execució o obra
acabada d'instal·lacions. A requeriment de la DF.

Rend.: 1,000 2.340,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-4 IMPRZ001 pa Imprevistos a justificar per al control de qualitat, a
requeriment de la direcció facultativa.

Rend.: 1,000 2.824,90 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-5 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

Rend.: 1,000 68,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

1,000      x 64,53000 = 64,53000

Subtotal: 64,53000 64,53000

COST DIRECTE 64,53000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,87180

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,40180

P-6 J060780A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de sis provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1,
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3

Rend.: 1,000 135,70 €

Unitats Preu Parcial Import
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

Materials

BV21780A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de sis provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1,
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3

1,000      x 128,02000 = 128,02000

Subtotal: 128,02000 128,02000

COST DIRECTE 128,02000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,68120

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,70120

P-7 J071530C u Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una
sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40
mm, segons la norma UNE-EN 1015-11

Rend.: 1,000 107,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV22530C u Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una
sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40
mm, segons la norma UNE-EN 1015-11

1,000      x 101,73000 = 101,73000

Subtotal: 101,73000 101,73000

COST DIRECTE 101,73000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,10380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,83380

P-8 J2VCR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel
mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la
norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 15

Rend.: 1,000 14,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVA2R10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel
mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la
norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 15

1,000      x 13,65000 = 13,65000

Subtotal: 13,65000 13,65000

COST DIRECTE 13,65000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,81900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,46900

P-9 J441Z108 u Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades
segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per
a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids
penetrants segons les normes UNE-EN 1290,
UNE-EN 571-1 i la seva acceptació segons les
normes UNE-EN 1289, UNE-EN 1291

Rend.: 1,000 296,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV25JZ08 u Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades
segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per
a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids
penetrants segons les normes UNE-EN 1290,

1,000      x 280,00000 = 280,00000
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

UNE-EN 571-1 i la seva acceptació segons les
normes UNE-EN 1289, UNE-EN 1291

Subtotal: 280,00000 280,00000

COST DIRECTE 280,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 16,80000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 296,80000

P-10 J5V11151 u Prova d'estanquitat de coberta plana , segons la
norma UNE 104401

Rend.: 1,000 296,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVA51151 u Prova d'estanquitat de coberta plana 1,000      x 280,00000 = 280,00000

Subtotal: 280,00000 280,00000

COST DIRECTE 280,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 16,80000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 296,80000

P-11 J5V11580 u Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant
reg per aspersió

Rend.: 1,000 598,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVA51580 u Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant
reg per aspersió

1,000      x 565,04000 = 565,04000

Subtotal: 565,04000 565,04000

COST DIRECTE 565,04000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 33,90240

COST EXECUCIÓ MATERIAL 598,94240

P-12 J89ZSH0M u Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment
de pintura sobre un element metàl·lic, segons la
norma UNE-EN ISO 2808 (cada determinació consta
d'un mínim de 5 lectures).

Rend.: 1,000 19,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV2JSH0M u Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment
de pintura sobre un element metàl·lic, segons la
norma UNE-EN ISO 2808

1,000      x 18,00000 = 18,00000

Subtotal: 18,00000 18,00000

COST DIRECTE 18,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,08000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,08000

P-13 J9V1GC0D u Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de
la resistència al lliscament/relliscada de paviments
polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633

Rend.: 1,000 503,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

BVA9GC0D u Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de
la resistència al lliscament/relliscada de paviments
polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633

1,000      x 474,72000 = 474,72000

Subtotal: 474,72000 474,72000

COST DIRECTE 474,72000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 28,48320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 503,20320

P-14 JB125302 u Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una
barana, amb una càrrega d'1 kN/m, segons norma
UNE 85238

Rend.: 1,000 517,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV2B5302 u Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una
barana, amb una càrrega d'1 kN/m, segons norma
UNE 85238

1,000      x 488,28000 = 488,28000

Subtotal: 488,28000 488,28000

COST DIRECTE 488,28000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 29,29680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 517,57680

P-15 JDV12115 u Jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total
amb aigua de la instal·lació d'evacuació d'aigües
residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS Secció 5

Rend.: 1,000 477,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVAD2115 u Jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total
amb aigua d'una instal·lació d'evacuació d'aigües
residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS Secció 5

1,000      x 450,00000 = 450,00000

Subtotal: 450,00000 450,00000

COST DIRECTE 450,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 27,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 477,00000

P-16 JEV59704 u Jornada per a execució de les proves finals de servei
de la instal·lació de climatització, segons exigències
del Projecte i del RITE

Rend.: 1,000 477,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVAE9704 u Jornada per a execució de les proves finals de servei
de la instal·lació de climatització, segons exigències
del Projecte i del RITE

1,000      x 450,00000 = 450,00000

Subtotal: 450,00000 450,00000
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 450,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 27,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 477,00000

P-17 JEV78904 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la
instal·lació de ventilació, segons exigències del
Projecte i del RITE

Rend.: 1,000 477,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVAE8904 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la
instal·lació de ventilació, segons exigències del
Projecte i del RITE

1,000      x 450,00000 = 450,00000

Subtotal: 450,00000 450,00000

COST DIRECTE 450,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 27,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 477,00000

P-18 JGV19101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei
de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons
exigències del Projecte i del REBT

Rend.: 1,000 477,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVAG9101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei
de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons
exigències del Projecte i del REBT

1,000      x 450,00000 = 450,00000

Subtotal: 450,00000 450,00000

COST DIRECTE 450,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 27,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 477,00000

P-19 JJV1Z40B u Jornada per a execució de les proves finals de servei
de la instal·lació de distribució d'aigua freda i calenta
sanitària, segons CTE, UNE-EN 14336 i UNE-ENV
12108

Rend.: 1,000 636,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVAJ940B u Jornada per a execució de les proves finals de servei
de la instal·lació de distribució d'aigua freda i calenta
sanitària, segons CTE, UNE-EN 14336 i UNE-ENV
12108

1,000      x 600,00000 = 600,00000

Subtotal: 600,00000 600,00000

COST DIRECTE 600,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 36,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 636,00000
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Projecte bàsic i d´execució de rehabilitació de l´antic edifici de la Teneria
per a edifici docent i Arxiu Comarcal de l´Anoia.
Expedient 1845/octubre 2016
PLA DE CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 1845 Pla de control de qualitat

Capítol 01 Moviments de terra

1 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 5)

68,40 1,000 68,40

2 J2VCR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre
mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 8)

14,47 15,000 217,05

TOTAL Capítol 01.01 285,45

Obra 01 Pressupost 1845 Pla de control de qualitat

Capítol 02 Fonaments

1 J060780A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 (P - 6)

135,70 9,000 1.221,30

TOTAL Capítol 01.02 1.221,30

Obra 01 Pressupost 1845 Pla de control de qualitat

Capítol 03 Estructura

1 J060780A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 (P - 6)

135,70 33,000 4.478,10

2 J441Z108 u Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les
normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant
partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes
UNE-EN 1290, UNE-EN 571-1 i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN 1289, UNE-EN 1291 (P - 9)

296,80 4,000 1.187,20

3 J071530C u Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres
provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN
1015-11 (P - 7)

107,83 2,000 215,66

TOTAL Capítol 01.03 5.880,96

Obra 01 Pressupost 1845 Pla de control de qualitat

Capítol 04 Cobertes

1 J5V11151 u Prova d'estanquitat de coberta plana , segons la norma UNE 104401
(P - 10)

296,80 5,000 1.484,00

2 J5V11580 u Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió (P
- 11)

598,94 1,000 598,94

TOTAL Capítol 01.04 2.082,94

Obra 01 Pressupost 1845 Pla de control de qualitat

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

Capítol 05 Revestiments

1 J89ZSH0M u Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura sobre
un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (cada
determinació consta d'un mínim de 5 lectures). (P - 12)

19,08 54,000 1.030,32

TOTAL Capítol 01.05 1.030,32

Obra 01 Pressupost 1845 Pla de control de qualitat

Capítol 06 Paviments

1 J9V1GC0D u Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma
UNE-ENV 12633 (P - 13)

503,20 2,000 1.006,40

TOTAL Capítol 01.06 1.006,40

Obra 01 Pressupost 1845 Pla de control de qualitat

Capítol 07 Baranes

1 JB125302 u Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una
càrrega d'1 kN/m, segons norma UNE 85238 (P - 14)

517,58 3,000 1.552,74

TOTAL Capítol 01.07 1.552,74

Obra 01 Pressupost 1845 Pla de control de qualitat

Capítol 08 Instal·lacions

1 FENLU110 PA Prova de pressió de canonades de circuit d'aigua sanitària, davant
Direcció Facultativa.  (P - 1)

88,57 4,000 354,28

2 FENLU111 PA Prova de pressió de canonades de circuit d'aigua de calefacció davant
Direcció Facultativa.  (P - 2)

52,36 4,000 209,44

3 JJV1Z40B u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació
de distribució d'aigua freda i calenta sanitària, segons CTE, UNE-EN
14336 i UNE-ENV 12108 (P - 19)

636,00 1,000 636,00

4 JDV12115 u Jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua de la
instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons
CTE/DB-HS Secció 5 (P - 15)

477,00 2,000 954,00

5 JEV78904 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de
ventilació, segons exigències del Projecte i del RITE (P - 17)

477,00 2,000 954,00

6 JEV59704 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació
de climatització, segons exigències del Projecte i del RITE (P - 16)

477,00 3,000 1.431,00

7 JGV19101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació
elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P
- 18)

477,00 1,000 477,00

8 IMPRPCIN pa Assaigs imprevistos per a control de l'execució o obra acabada
d'instal·lacions. A requeriment de la DF. (P - 3)

2.340,00 1,000 2.340,00

TOTAL Capítol 01.08 7.355,72

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 3

Obra 01 Pressupost 1845 Pla de control de qualitat

Capítol 09 Imprevistos

1 IMPRZ001 pa Imprevistos a justificar per al control de qualitat, a requeriment de la
direcció facultativa. (P - 4)

2.824,90 1,000 2.824,90

TOTAL Capítol 01.09 2.824,90

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Moviments de terra 285,45

Capítol 01.02  Fonaments 1.221,30

Capítol 01.03  Estructura 5.880,96

Capítol 01.04  Cobertes 2.082,94

Capítol 01.05  Revestiments 1.030,32

Capítol 01.06  Paviments 1.006,40

Capítol 01.07  Baranes 1.552,74

Capítol 01.08  Instal·lacions 7.355,72

Capítol 01.09  Imprevistos 2.824,90

Obra 01 Pressupost 1845 Pla de control de qualitat 23.240,73

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
23.240,73

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 1845 Pla de control de qualitat 23.240,73

23.240,73

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 23.240,73

13 % Despeses generals SOBRE 23.240,73....................................................................... 3.021,29

6 % Benefici industrial SOBRE 23.240,73............................................................................ 1.394,44

Subtotal 27.656,46

21 % IVA SOBRE 27.656,46................................................................................................. 5.807,86

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 33.464,3233.464,32

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRENTA-TRES MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS )

L´autor del projecte,

Carles Crespo Veigas
Arquitecte municipal

Igualada, octubre de 2016
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Projecte bàsic i executiu de rehabilitació de l’antic edifici de la Teneria per a edifici docent i Arxiu Comarcal de l’Anoia.  
Expedient 1845/ octubre 2016 
 
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

 

MEMÒRIA Pàgina 1 de 4 
 

1. OBJECTE 
D'acord amb el decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), que regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, que 
desenvolupa la normativa bàsica estatal continguda en el Real Decreto 105 / 2008 , regulador de la 
producción y gestión de residuos de construcción y demolición, d'abast estatal, forma part d’aquest 
projecte l’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS. 

 

2. OBRA SUBJECTE A L’ESTUDI 
L’obra subjecta a l’Estudi de Gestió de Residus  és  la  1845/2016 PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU 
DE  REHABILITACIÓ DE L’ANTIC EDIFICI DE LA TENERIA PER A EDIFICI DOCENT I ARXIU 
COMARCAL DE L’ANOIA. 
 

3. PRODUCTOR DE RESIDUS  
El productor de residus és el promotor de les obres. 

Ha d’incloure en el projecte d’execució de l’obra un ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ. 

Haurà de tenir la documentació justificativa de la gestió realment realitzada dels seus residus, 
documentació que haurà de conservar durant cinc anys. 

 

4. POSSEÏDOR DE RESIDUS 
Tindrà la consideració de posseïdor la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o 
demolició, tal com la constructora, els subcontractistes o els treballadors autònoms. 

El posseïdor de residus estarà obligat a presentar a la propietat de la mateixa obra un PLA DE 
GESTIÓ DE RESIDUS, per a la seva acceptació. 

El posseïdor tindrà l’obligació d’entregar al productor els corresponents certificats i altra documentació 
acreditativa de la gestió, així com a mantenir la documentació corresponent de cada any natural 
durant els cinc anys següents. 

 

6. L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ   
L’estudi de gestió de residus contempla: 

o Mesures de minimització i prevenció de residus 

o Estimació de la generació de residus en tones,m3 i per fases d’obra 

o Operacions de gestió de residus 

o Pressupost 

o Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió dels residus 

o Plec de Prescripcions Tècniques 

 
a. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 
S’identifiquen aquelles accions de minimització que s’han tingut en consideració en el projecte per 
tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d’obra o de 
reduir-ne la seva producció.  
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b. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS EN TN, M3 I PER FASES D’OBRA 
Els residus es quantifiquen per tipologies i fases d’obra, s’estimen en tones i en metres cúbics i es 
codifiquen segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)1. 

 

c. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 
Aquest apartat s’inclou per deixar constància del ventall d’operacions i d’instal·lacions destinades 
a la gestió dels residus que cal preveure des de la fase de projecte. Una obra té dos tipus de 
gestió, la gestió dins de l’obra i fora de l’obra.  

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última 
opció en la gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la 
reutilització, al reciclatge o a  qualsevol altre tipus de valorització. 

Per fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de 
construcció i demolició estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels residus No 
Especials i dels residus Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de les 
possibilitats de valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a l’entorn proper 
d’aquesta. En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de 
construcció d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la 
viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de 
plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 

Qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que 
permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els 
residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des 
d’on el residu pugi ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas 
més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 

Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de: 

- El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 
reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta 
mòbil matxucadora a l’obra, etc.  

- La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in 
situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que 
s’ha evitat portar a  abocador. 

- Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que 
poden contenir. 

 

 

 

 

-  

- Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, 
separació,  transferència o de dipòsits controlats). 

 

d. PRESSUPOST 
En l’estudi es detalla l’import del pressupost d’execució material de la gestió de residus. Aquestes 
partides s’incorporen al pressupost del projecte al capítol corresponent de gestió de residus. 
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e. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
De les operacions de gestió de residus triades, on s’ha especificat el tipus de separació selectiva 
a tenir en compte durant la fase d’execució, es dedueix el nombre de contenidors que caldrà 
disposar simultàniament per tal de preveure un espai per a l’aplec de residus a l’obra. 

Per tal d’identificar la zona reservada per a la gestió dels residus s’adjunten plànols senyalitzant 
les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge (ubicació dels contenidors i zones d’aplec), 
maneig, separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de la construcció i 
demolició dintre de l’obra (plantes mòbils, etc.).  Aquesta zona s’ identifica en el plànol de l’estudi 
de seguretat i salut per tal de no  duplicar informació. 

Si s’escau, aquests plànols hauran d’indicar la localització dels punts de l’obra susceptibles 
d’admetre material reutilitzat o reciclat. Aquestes instal·lacions hauran de contenir, com a mínim, 
un contenidor de residus No Especials i un altre de residus Especials, tot i que aquesta opció no 
és la més recomanada des del punt de vista ambiental ja que dificulta el reciclatge. En cas d’optar 
per aquesta via de gestió, s’aconsella justificar la decisió. 

Aquests plànols es particularitzaran en el Pla de Gestió de residus. 

  

f. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
En el Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte, les Prescripcions Tècniques adequades a la 
gestió de residus de construcció i enderroc i que regulin les feines d’emmagatzematge, maneig, 
separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició 
dintre de l’obra. 

 
7. PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ  
Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’Estudi de Gestió de 
residus i desenvolupar el Pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les prescripcions 
previstes a la Normativa d’aplicació. 

El Pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, el tipus d’operacions de gestió que s’hagi 
determinat a l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 

Cal que el Pla adjunti els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, que hauran 
d’ésser formalitzats una vegada aprovat aquest document pel promotor i la direcció facultativa. 

 
8. DOCUMENT DE SEGUIMENT  
Cada lliurament de residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de 
constar en un document, en el que figuri, com a mínim:  

o la identificació del posseïdor o del productor,  

o l’obra de procedència,  

o la quantitat (en tn o m3), o norma que la substitueixi,  

o la persona transportista  

o la identificació del gestor de les operacions de destí. 

La persona productora o posseïdora de residus i les persones gestores han de disposar d’un 
exemplar del document de seguiment, i mantenir els exemplars corresponent a cada any natural 
durant els cinc anys següents. 
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9. CERTIFICAT DE GESTIÓ  
El posseïdor tindrà l’obligació d’entregar al productor els corresponents certificats i altra documentació 
acreditativa de la gestió, així com a mantenir la documentació corresponent de cada any natural 
durant els cinc anys següents. 

 

10. MARC LEGISLATIU 

 Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 

 Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels residus 
de construcció i enderroc. 

 Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els edificis. 

 Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. («BOE» 86, d'11-4-
2006.) 

 Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i 
eliminació de residus i la llista europea de residus. 

 Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, 
Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos. 

 Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 

 Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006 

 Ley 10/98, de 21 de abril, de residuos 

 

A la web de l’agència de Residus (www.arc-cat.net) es pot consultar la normativa relativa als residus i 
els pictogrames amb els quals s’hauran d’identificar els contenidors. 

 

 

L’autor del projecte, 

 

 

Carles Crespo Veigas       
Arquitecte Municipal      
  

Igualada, octubre de 2016 
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Obra:

Situació:

Municipi :

Codificació residus LER     Densitat real (tones) Volum        Volum Aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m3) (m3) (m3)

grava i sorra compacta 170504 2,00 704,35 352,174 422,61

grava i sorra solta 1,70 0,00 0,00

argiles 10409 2,10 0,00 0,00

terra vegetal 1,70 0,00 0,00

pedraplé 1,80 0,00 0,00

terres contaminades 170503 1,80 0,00 0,00

altres 1,00 0,00 0,00

totals d'excavació 704,35 t 422,61 m3

si no

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum Volum aparent

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

1845/2016 PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ DE L'ANTIC EDIFICI DE LA TENERIA PER A EDIFICI 
DOCENT I ARXIU COMARCAL DE L'ANOIA

PASSEIG MOSSÉN JACINT VERDAGUER  130

IGUALADA Comarca : ANOIA

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació , Ampliació

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

tipus

quantitats

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors de ls enderrocs i altres residus de la construcció codificació

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

mateixa obra altra obra

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres
portades a abocador

si

Residus d'enderroc 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

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

   Destí de les terres i materials d'excavació

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o e n
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el
seu nou ús pugui ser acreditat

no es considera residu és residu
reutilització VALORITZACIÓ

pàgina 1 de 8

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m3) (tones) (m3) (m3)

obra de fàbrica 170102 1,15 524,82 351,05 456,37

formigó 170101 1,48 412,20 206,305 278,51

barrejats inerts 170107 1,48 99,19 51,552 67,02

metalls 170407 0,17 6,96 30,34 40,96

fustes 170201 0,19 45,30 183,396 238,41

vidre 170202 2,00 25,12 9,304 12,56

plàstics 170203 0,07 0,26 2,722 3,67

guixos 170802 0,80 0,00 0 0,00

envasos textils 150109 0,00 0 0,00

fibrociment 170605 0,00 0 0,00

7,34 1113,843 t 834,669 1097,50 m3

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum real Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m3) (tones) (m3) (m3)

   sobrants d'execució 123,634 152,24

obra de fàbrica 170102 1,15 47,323 30,481 41,150

formigó 170101 1,48 0,000 0,000 0,000

petris 170107 1 41,150 30,481 41,150

guixos 170802 0,8 11,000 10,185 13,750

altres 170904 0,43 24,162 41,622 56,190

   embalatges 1,770 26,69

fustes 170201 0,19 0,656 2,556 3,450

plàstics 170203 0,07 0,402 4,252 5,740

paper i cartró 170904 0,04 0,697 12,904 17,420

metalls 170407 0,2 0,016 0,059 0,080

totals de construcció 125,404 t 178,93 m3

totals d'enderroc 

Residus de construcció
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si altres

-

-

-

Residus que contenen hidrocarburs especificar -

Residus que contenen PCB especificar -

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

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

Materials de construcció que contenen amiant especificar -

Terres contaminades especificar -

Nota: els residus especials que apareguin a obra s'emmagatzemaran en un local adequat a tal fi per tal d'inventariar-los i procedir a la seva gestió, a excepció dels que 
necessiten ser evacuats independentment de la resta per empreses autoritzades.El projecte preveula retirada dels residus de fibrociment per empresa especialitzada i 

autoritzada.

pàgina 2 de 8pàgina 2 de 8



Projecte bàsic i executiu de l'antic edifici de la Teneria per a edifici docent i Arxiu Comarcal de l'Anoia.

Expedient 1845/2016.

-
-
si
-
-
-

si
si
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

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

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

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

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

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

5.-

6.-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació , Ampliació

minimització

gestió dins obra

MINIMITZACIÓ

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

6.-

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

                    fusta en bigues reutilitzables

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

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

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

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

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

4.-

5.-

  GESTIÓ (obra)

Terres
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 Excavació / Mov. terres Volum  0,00

 m3  (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0

graves/ sorres/ pedraplé 422,61

argiles 0

altres 0

terres contaminades 0

Total 422,6088

R.D. 105/2008 tones Projecte

Formigó 80 412,20

Maons, teules i ceràmics 40 572,14

Metalls 2 6,98

Fusta 1 45,95

Vidres 1 25,12

Plàstics 0,50 0,95

Paper i cartró 0,50 0,70

Especials* inapreciable inapreciable

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 422,61

Terres

reutilizació terres per tractar

a la mateixa obra valoritzador / abocador

0,00

0,00 0,00 422,61

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

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

si inert

si no especial

si no especial

cal separar tipus de residu

si inert

si especial

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

si no especial

si no especial

si no especial
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projecte*

Contenidor per Formigó si si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) si si

Contenidor per Metalls si si

Contenidor per Fustes si si

Contenidor per Plàstics si si

No especials Contenidor per Vidre si si

Contenidor per Paper i cartró si si

Contenidor per Guixos i altres no especials no si

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

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

R.D. 105/2008

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

si

-

tipus de residu

terres - reciclatge

formigó - reciclatge

ceràmics - reciclatge

guixos

no especials - barrejats

metall (V-41) RECICLATGES SABATÉ SL La Pobla de Claramunt E-407.97

plastic (V-12) RECICLATGES SABATÉ SL La Pobla de Claramunt E-407.97

vidre (V-14) RECICLATGES SABATÉ SL La Pobla de Claramunt E-407.97

paper i cartró (V-11)

fusta

restes vegetals
especials

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor d el residu  ( decret 161/2001)

gestor adreça codi del gestor

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació , Ampliació

gestió fora obra

pressupost

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

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

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

GESTORA DE RUNES DEL BAGES CALLÚS E-905.05

GESTORA DE RUNES DEL BAGES CALLÚS E-910.05

GESTORA DE RUNES DEL BAGES CALLÚS E-910.05

GESTORA DE RUNES DEL BAGES CALLÚS E-910.05

ATLAS GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, SA

(08719) CASTELLOLÍ  E-01.89

RECICLATGES SABATÉ SL La Pobla de Claramunt E-407.97

RECICLATGES SABATÉ SL La Pobla de Claramunt E-407.97

GESTORA DE RUNES DEL BAGES CALLÚS E-910.05

PONTRAVAL JORBA (PLANTA DE COMPOSTATGE) E-707.00
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S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

-                            

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 30% 6,19                         

     La distància mitjana al abocador : 15-20km 6,04                         

     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 7,89                         

     Contenidors  de 9m3 per cada tipus de residu 30,83 -                      

     El preu (m3) dels contenidors inclou el transport 6,25                         

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu -                            

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** -                            

-                            

12,31                       

3.091,90                  

-                            

6,19                         

4,82                         

 RESIDU Volum  

Excavació  m3  (+20%)

Terres 422,61

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció  m3  (+30%)

Formigó 278,51                     -

Maons i ceràmics 497,52                     -

Petris barrejats 108,17                     -                  

Metalls 41,04                       -

Fusta 241,86                     -

PRESSUPOST 

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió  i : Classificació a obra:  €/m3 - INCLOS EN LES PARTIDES DE DEMOLCIÓ

Transport: fins a 40 KM

Gestió i retirada de residus de vidre

Gestió i retirada de residus de fusta

Gestió i retirada de residus de paper i cartró

Classificació          Transport                                                                Valoritzador / Abocador          

- 2615,95 2036,97

Transport i disposició i gestió de guixos

Especials**: A JUSTIFICAR

Càrrega i transport terres fins a 40 km

Gestor terres contaminades:

*Els preus recollits s'han obtingut a partir de la consulta a gestors de residus de la zona 

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió  per la seva correcta gestió

Especials*:  AMIANT

-                       3.079,62       3.925,39                 

-                       669,56          653,33                    

- -

runa neta

-                       1.723,99       1.682,21                 

-                       -                 1.265,23 -                

-                       1.497,14       1.511,66                 

Gestió i retirada de residus metàl·lics

Gestió i retirada de residus ceràmics

Gestió i retirada de residus de formigó inerts

Gestió i retirada de residus de plàstics

Disposició de terres
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Fusta 241,86                     -

Vidres 12,56                       -

Plàstics 9,41                         -

Paper i cartró 17,42                       -

Guixos i no especials 69,94                       -

Perillosos Especials AMIANT

A JUSTIFICAR

1699,04 1.260,40 €       

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

euros

m3

tones

euros

-                       -                           

-                       -                           

-                       1.497,14       1.511,66                 

-                                                                                

-  €                     9.586,25 €      9.405,30 €           

Casetes d'emmagatzematge

-                       -                           

-                       860,96                    

1.260,40                                                                      

20.251,95                                          

El volum de residus aparent  és de : 1699,04

El pes dels residus és de : 1943,60

Compactadores

Matxucadora de petris

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

20251,95

El pressupost de la gestió de residus és de : 20.251,95

El pressupost de la gestió de residus és de :
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unitats 4

unitats 4

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

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació , Ampliació

documentació gràfica

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

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

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

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 5 M 3

pàgina 7 de 8

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per  paper i cartró, plàstics

unitats - unitats -

si

-

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

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

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

-

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes

d'execució, previ acord de la direcció facultativa.

-

-

-

-

Local d'emmagatzematge de residus especials si

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

             Bidó 200 L .Apte per residus especials

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

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

Estudi de Seguretat i Salut

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

CONTENIDOR 1000 L
CONTENIDOR 200 L

pàgina 7 de 8
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plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determini el Pla de Gestió
de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat

Els plànols podran ser objecte d'adaptació a les característiques particuars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord amb la direcció
facultativa.

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

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:

S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat:
- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 160 t
- Maons, teules, ceràmics LER  170103 (teules i materials ceràmics):  >= 80 t
- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 4 t
- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 2 t
- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 2 t
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 1 t
- Paper i cartró LER 150101  (envasos de paper i cartró):  >= 1 t
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, han de quedar separats com a mínim en
les fraccions següents:
- Si es fa la separació selectiva en obra:
     - Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen substàncies perilloses)
     - No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses)
     - Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que contenen substàncies perilloses)
- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern):
     - Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses)
     - Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que contenen substàncies perilloses)
Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s’emmagatzemaran en els espais previstos a l’obra per a aquesta finalitat.
Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista.
 Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final.

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el Pla de Gestió
de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es
documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per la seva acceptació a la Propietat.
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Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

RESIDUS ESPECIALS: 

Els residus especials sempre s’han de separar.
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos.Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos y lista europea de residuos.

Aquest Estudi de gestió de residus ha estat elaborat en base el programa: 
RESIDUS  Enderroc,Rehabilitació i Ampliació        

Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya   
 febrer de 2010. V3    

( Font: Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC )

pàgina 8 de 8



EXP. 1845/2016

DOCUMENT NÚMERO 4. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
4.3. PLÀNOL



 



Projecte bàsic i executiu de rehabilitació de l’antic edifici de la Teneria per a edifici docent i Arxiu Comarcal de l’Anoia.  

Expedient 1845/2016 

 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

 

PLÀNOL Pàgina 1 de 1  

 

1. PLÀNOL (GESTIÓ DE RESIDUS DINS L’OBRA) 

 

 
 
2. PLÀNOL (GESTIÓ DE RESIDUS FORA L’OBRA) 

 

ESPAI DE GESTIÓ DE 
RESIDUS DINS L’OBRA 

ÀMBIT D’OBRA 

PLANTA DE 
RECICLATGE 
- RUNES 

PLANTA DE 
RECICLATGE – 
NO  ESPECIALS  

La Pobla de Claramunt 
PLANTA DE 
RECICLATGE – 
NO  ESPECIALS  

GESTORA 
RESIDUS 
ESPECIALS  

ÀMBIT D’OBRA 
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1. JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL: 

 
 
 
Segons es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997 en el Capítol II art. 4t,  el promotor 
estarà obligat a elaborar un estudi de seguretat i salut en els projectes d’obra quan es doni algun dels 
següents supòsits: 

a. El Pressupost d’execució per a la contracta és superior a 450.759,08 € (DG + BI + IVA inclòs) 

b. La duració serà > a 30 dies laborables, podent-se utilitzar en un moment punta fins a  20 
treballadors simultàniament. 

c. Que el volum de ma d’obra estimat, entenent com a tal la suma dels dies de treball, sigui 
superior a 500 dies. 

d. Les obres de túnels, galeries i conduccions subterrànies i preses. 

 

Atès que el projecte que ens ocupa “Projecte bàsic i executiu de rehabilitació de l’antic 
edifici de la Teneria per a Edifici Docent i Arxiu Comarcal de l’Anoia (Expedient 
1845/2016)”: 
 

a. Té un pressupost d’execució per contracta de superior a 450.759,08€. 

b. La duració serà > a 30 dies laborables, podent-se utilitzar en un moment punta fins a  20 
treballadors simultàniament. 

c. El volum de ma d’obra estimat és de 18 mesos x 22 dies laborables x 20 treballadors = 7920 
dies, essent superior a 500 dies. 

 

Es redactarà el  corresponent  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 

 

 
 
 
L’autora de l’estudi de seguretat i salut, 
 
 
 
 
 
Marta Miquel i Pujantell 
Arquitecta tècnica municipal 

 
 
Igualada, octubre de 2016 
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MEMÒRIA 

 
  

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

  
1.1. Identificació de les obres 
 

1845/16 PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DE L’ANTIC EDIFICI DE LA 
TENERIA PER A EDIFICI DOCENT I ARXIU COMARCAL DE L’ANOIA 
 

  
1.2. Objecte 
 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la 
Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per 
garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que 
determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a 
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, 
que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb 
antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present 
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el 
contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que 
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de 
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 
 

  
2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 

Promotor         :       
Propietari               :  AJUNTAMENT D’IGUALADA 
NIF            : P-0810100-H 
Adreça                 : PL. DE L'AJUNTAMENT 1 
Població              : IGUALADA 
CP     : 08700 

 
  

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
Redactor E.S.S.   : Marta Miquel i Pujantell 
Titulació/ns  : Arquitecta Tècnica Municipal 
Despatx professional : PL. DE L'AJUNTAMENT 1 
Població              : IGUALADA 
CP 08700 
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4. DADES DEL PROJECTE 
 

  
4.1. Autor/s del projecte 
 

Autor  : CARLES CRESPO I VEIGAS  
Titulació/ns  : ARQUITECTE MUNICIPAL  
Despatx professional : PL. DE L'AJUNTAMENT, 1 
Població              : 08700 - IGUALADA 

 
  

4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 
 

Redactor E.S.S.   : Marta Miquel i Pujantell 
Titulació/ns  : Arquitecta Tècnica Municipal 
Despatx professional : PL. DE L'AJUNTAMENT 1 
Població              : IGUALADA 
CP 08700 

 
  

4.3. Tipologia de l'obra 
 

Introducció 
Es tracta d’una obra de rehabilitació d’un edifici existent amb una part important d’estructura 
nova i de reforç d’estructures existents. 
Edifici projectat pels arquitectes Buenaventura Bassegoda i José Antonio Coderch de 
Senmenat i inaugurat el 1958. 
Està format per una planta semisubterrani, una planta baixa, dues plantes pis i una planta 
sotateulada, que en la façana de la plaça del Rei s’aixeca per formar una torre 
representativa de l’immoble. 
 
Emplaçament, accessos i entorn 
L’edifici  està situat en la confluència del c/ Concepció, la Plaça del Rei i el c/ de Sant 
Bartomeu, amb una paret mitgera a la banda oest. 
Aquest consta d’una planta semisoterrani,  que te un accés a peu pla des del carrer de la 
Concepció i una “planta baixa”, que te l’accés principal de l’edifici per la plaça del Rei,  i que 
està aixecada 2,79 m sobre la cota de la voravia d’accés des de la plaça.  
 
Geometria i superfície 
L’edifici té una planta rectangular.  
A contuinuació es detallen les superfícies de l’estat actual i la proposta, junta a les alçades 
lliures actuals entre plantes. 
 
 

ESTAT ACTUAL 
Superfície 
Construïda 

(m2) 
Superfície 
Útil (m2) 

planta semisubterrani 848,00 745,16 

planta baixa 848,07 628,29 

  122,78 

planta 1 715,73 588,51 

planta 2 715,73 588,51 

golfa 715,73 588,51 

total 3843,26 3261,76 
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ESTAT ACTUAL 

Alçada 
lliure 
entre 

plantes 
(m) 

planta semisubterrani - pb 3,63 

planta baixa-p1 4,55 

planta 1-p2 3,80 

planta 2-golfa 3,18 

golfa – coberta (h mitja) 2,20 

 
PROJECTE Superfície 

Útil (m2) 
planta baixa 706,82 

planta 1 658,55 

planta 2 655,92 

planta 3 616,35 

planta 4 519,60 

planta coberta 90,28 

total 3247,52 

 
 
Característiques constructives 
És un edifici format per parets de càrrega. 
Les estructures horitzontals tenen diferent tipologies: forjats unidireccionals formats per 
jàsseres de formigó i voltes a la catalana, forjats de biguetes de formigó armat, biguetes 
mixtes de formigó prefabricat i acer, solera d’encadellat sobre biguetes recolzades a parets 
de càrrega amb arcades, etc.  
Les escales estan conformades per voltes ceràmiques. 
L’edifici disposa d’un gran pati central cobert per un lluernari  a 2 aigües. 
La coberta de l’edifici és inclinada formada per una solera d’encadellat ceràmic amb teulada 
formada per teula àrab. 

 
Característiques constructives de les obres a realitzar 
Si bé les superfícies útils del projecte són similars a les de l’estat actual, el projecte 
contempla una bona part d’enderrocs, formació de noves estructures i de rehabilitació de les 
estructures existents. 
 
El projecte proposa l’enderroc de: 

- Coberta del lluernari. 
- Coberta de la sala d’actes 
- Parets de tancament del pati prèvia conformació d’encavallada in situ. 
- Nuclis d’escales existents. 
- Enderroc de forjats per a la conformació de nous nuclis d’escales i caixa 

d’ascensors 
- Modificació de les obertures existents a façana. 
- Enderrocs generals de divisòries, revestiments i acabats. 

 Els treballs de fonamentació contemplen: 
- Formació de nous fonaments (rases i pous) 
- Ampliació de fonaments existents 
- Formació de soleres 

 Els treballs d’estructura previstos són: 
- Reforç d’estructures horitzontals existents (voltes i forjat de biguetes) 
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- Reforç de pilastres. 
- Formació de nova estructura metàl·lica per marquesina 
- Formació de llosses massisses de formigó . 
- Formació de forjats nous formats per bigues metàl·liques i forjats col·laborant. 
- Formació de forjats de biguetes prefabricades de formigó. 
- Rehabilitació d’estructures existent (encavallades mixtes formigó-acer). 
- Adintellaments. 

Les actuacions definides per les cobertes són: 
- Rehabilitació de la coberta inclinada mitjançant la retirada de teules, 

col·locació de panell amb aïllament i la recol·locació de teules, tot sobre 
solera d’encadellat ceràmic existent. 

- Formació de terrats sobre forjats de coberta planes noves. (zona 
d’instal·lacions, badalot escala, ascensor,etc) 

- Substitució de lluernari 

Els tancaments i divisòries contemplen: 
- Formació de parets de càrrega, de tancament i divisòries de fàbrica de maó, i 

treballs auxiliars per a la modificació o reparació de les existents. 
- Tradossats i divisòries de cartró guix, amb aïllament 
- Mampares divisòries 
- Formació de cambra frigorífica 
- Divisòries amb taulers fenòlics 
- Divisòries de vidre 
- Baranes de vidre 

Els revestiments definits en projecte són: 
- Neteja de superfícies existents 
- Arrebossats , enguixats, monocapes... 
- Pintures 
- Aplacats 
- Aïllaments i pintures contra el foc, amb materials auxiliars. 
- Cel rasos. 

Els treballs de pavimentació detallen: 
- Paviments de pedra natural, terratzo i rajoles, junt al seu sòcol. 
- Paviments de fusta 
- Formació de soleres sobre envanets de sostremort 
- Treballs de polit i abrillantat. 
- Pelfuts. 

Els tancaments i divisòries estan formats per: 
- Portes noves de fusta i rehabilitació d’una part de les existents. 
- Portes de vidre. 
- Portes tallafocs. 
- Portes metàl·liques. 
- Finestres i tancaments practicables d’alumini amb envidrament. 
- Rehabilitació de finestres de fusta existents. 
- Cortines. 
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Treballs de serralleria previstos són: 
- Formació de baranes. 
- Formació de gelosies d’alumini lacat. 
- Tancament ondulat metàl·lic. 

 

Els treballs d’instal·lacions contemplen: 
- Formació de xarxa d’evacuació d’aigües negres i pluvials 
- Formació de xarxa de ventilació 
- Instal·lació d’aigua sanitària 
- Instal·lació de climatització 
- Instal·lació elèctrica 
- Instal·lació d’enllumenat 
- Instal·lació de telecomunicacions 
- Instal·lació de detecció d’intrusió 
- Instal·lació contra incendis 
- Instal·lació de parallamps 
- Instal·lació de sanitaris, griferia i accessoris 
- Instal·lació d’aparells elevadors. 

 
4.4. Situació 
 

Emplaçament      : PLAÇA DEL REI 15 
Població              : 08700 IGUALADA 

 
  

4.5. Comunicacions 
 

Carretera              : N – II i altres 
Ferrocarril  : Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
Línia Metro               : --- 
Línia Autobús               Hispano Igualadina i Alsina Graells 

 
  

4.6. Subministrament i Serveis 
 

L’edifici disposa d’aigua i electricitat. 
L’entorn disposa d’enllumenat, xarxa elèctrica, telefònica, de gas natural, d’aigua i clavegueram. 
Prèviament a l’inici dels treballs l’empresa de constructora haurà de comunicar-ho i confirmar-ho 
amb les respectives companyies. 
L’edifici disposa d’una estació transformadora, sobre la qual no està previst intervenir.  
Des de l’edifici apareixen línies aèries d’electricitat , telefonia i d’enllumenat. 

 
  

4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d'evacuació 

 
 

HOSPITAL HOSPITAL GENERAL D’IGUALADA 
Av. Catalunya 11 – 08700 IGUALADA 
T. 93 807 55 77 (urgencies) 

CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA CAP ANOIA 
Pg. Verdaguer 170 – 08700 IGUALADA 
T. 93 805 35 00 
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BOMBERS BOMBERS DE LA GENERALITAT 
C/ Masquefa 42 – 08700 IGUALADA 
T.112 

POLICIA LOCAL Av. Pau Casals, 10 – 08700 IGUALADA 
T. 93 804 81 81 

MOSSOS D’ESQUADRA Av. Paisos Catalans, 20 – 08700 IGUALADA 
T.088 

TELÈFON EMERGÈNCIES MÈDIQUES T. 061 
SERVEI D’URGÈNCIES DE TOT TIPUS T. 112 
  
El Contractista té l’obligació de confirmar els telèfons i les adreces dels serveis assistencials, 
salvament, seguretat i mitjans d’evacuació per l’elaboració del pla de seguretat  i previ inici de 
l’obra. 
  

4.8. Pressupost d'execució material del projecte 
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 2.335.127,63 €. 
(dos milions tres-cents trenta-cinc mil cent vint-i-set euros i seixanta-tres cèntims). 
  

4.9. Termini d'execució 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 18  mesos. 
  

4.10. Mà d'obra prevista 
 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 20 persones. 
  

4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 

Oficial 1a 
Oficial 1a paleta 
Oficial 1a encofrador 
Oficial 1a ferrallista 
Oficial 1a soldador 
Oficial 1a col·locador 
Oficial 1a polidor 
Oficial 1a guixaire 
Oficial 1a fuster 
Oficial 1a estucador 
Oficial 1a pintor 
Oficial 1a vidrier 
Oficial 1a manyà 
Oficial 1a calefactor 
Oficial 1a electricista 
Oficial 1a lampista 
Oficial 1a muntador 
Ajudant encofrador 
Ajudant ferrallista 
Ajudant soldador 
Ajudant col·locador 
Ajudant fuster 
Ajudant estucador 
Ajudant pintor 
Ajudant vidrier 
Ajudant manyà 
Ajudant calefactor 
Ajudant electricista 
Ajudant lampista 
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Ajudant muntador 
Manobre 
Manobre guixaire 
Manobre especialista 
Oficial 1ª Electricista 
Ajudant Electricista 
Oficial 1ª instal·lacions de telecomunicacions. 
Ajudant especialista en instal·lacions de telecomunicacions 
Oficial 1ª calefactor 
Ajudant calefacció 

  
4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 

 
ABOCADORS 
ABRAÇADORES 
ACABATS DE JUNTS DE PAVIMENTS 
ACABATS DE TERRATS 
ACCESSORIS COMPLEMENTARIS PER A BANYS 
ACCESSORIS D'APARELLS SANITARIS 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS D'ACER NEGRE 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ 
ACCESSORIS PER A CONDUCTES RECTANGULARS 
ACCESSORIS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE 
ADHESIUS D'APLICACIÓ A DUES CARES 
ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL 
AIGÜERES 
AÏLLAMENT TÈRMIC PER TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES 
AÏLLAMENTS AMB FELTRES I PLAQUES DE LLANA MINERAL DE ROCA 
AÏLLAMENTS AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ 
AÏLLAMENTS AMB PLAQUES DE POLIURETÀ I POLIISOCIANURAT 
AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES 
AIXETES I ACCESSORIS PER A DUTXES 
AIXETES I ACCESSORIS PER A INODORS 
AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS 
AJUDANTS 
AMPERÍMETRES 
ANIVELLADORES I COMPACTADORES 
ANUL·LACIÓ D'INSTAL·LACIONS 
APLACATS AMB PLANXA METÀL·LICA 
APLACATS AMB PLAQUES SINTÈTIQUES 
APLACATS DE PEDRA ARTIFICIAL 
APLICS 
APUNTALAMENT D'ARCS, VOLTES I REVOLTONS 
APUNTALAMENTS I ESTREBADES 
ARGILES EXPANDIDES 
ARMADURES PER A LLOSES I BANCADES 
ARMADURES PER A PAVIMENTS 
ARMARIS METÀL.LICS 
ARMARIS PER A EXTINTORS 
ARMARIS, XASSÍS I BASTIDORS 
ARREBOSSATS 
ASCENSORS ELÈCTRICS D'ADHÈRENCIA PER A MINUSVÀLIDS, 8 PERSONES (600 KG) I 
1,00 M/S, SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA 
AUTOMATISMES DE PORTES TALLAFOCS 
AVISADORS ACÚSTICS ENCASTABLES 
AVISADORS ACÚSTICS ENCASTATS 
BAIXANTS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ AMB TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 
BARANES D'ACER 
BARANES D'ACER INOXIDABLE 
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BARRERES SINTÈTIQUES 
BASTIDES 
BASTIDES I ELEMENTS PER A BASTIDES 
BASTIMENTS DE BASE D'ACER PER A FINESTRES I BALCONERES 
BASTIMENTS DE BASE DE FUSTA PER A FINESTRES I BALCONERES 
BASTIMENTS DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR, PER A PORTES D'ARMARIS DE 
FULLES BATENTS 
BASTIMENTS DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR, PER A PORTES DE FULLES 
BATENTS 
BATERIES DE BOTELLES PER A GASOS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 
BEURADES 
BIGUETES DE FUSTA 
BOMBES CIRCULADORES CALEFACCIÓ 
BONERES 
BONERES I REIXES DE DESGUÀS 
BOQUES D'INCENDI 
BORNAS DE CONNEXIÓ 
BORNES DE CONNEXIÓ 
CABLES 
CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 
CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS 
CAIXES PER A MECANISMES 
CALÇS 
CALES EN ESTRUCTURES 
CALES EN PARETS 
CALES EN REVESTIMENTS 
CÀMARES I ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS DE CIRCUIT TANCAT DE TV 
CÀMERES I ACCESSORIS PER A CÀMERES 
CANALS AÏLLANTS 
CANALS EXTERIORS 
CANALS EXTERIORS, BONERES I REIXES DE DESGUÀS 
CANALS PER PAS DE CONDUCTORS 
CARENERS I CORONAMENTS 
CARGOLS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 
GESTIÓ DE RESIDUS 
CARREGADORES EXCAVADORES 
CARRILS ELECTRIFICATS PER A ENLLUMENAT 
CELS RASOS DE PLAQUES DE FIBRES MINERALS 
CELS RASOS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
CELS RASOS DE PLAQUES METÀL·LIQUES 
CELS RASOS RADIANTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
CENTRALS DE DETECCIÓ 
CENTRALS DE SEGURETAT 
CIMENTS 
CLARABOIES QUADRADES 
CLARABOIES RECTANGULARS 
CLAUS 
CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC 
COBERTES DE PLAQUES D'ACER AMB PENDENT INFERIOR AL 30% 
COMPRESSORS 
CONDUCTES RECTANGULARS DE FIBRA MINERAL 
CONDUCTES RECTANGULARS DE LLANA MINERAL 
CONDUCTORS 
CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE H07V I 07Z1-K 
CONDUCTORS DE COURE NUS 
CONJUNTS DE PROTECCIO I MESURA 
CONJUNTS DE PROTECCIÓ I MESURA 
CONJUNTS DE QUATRE FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES D'ARMARIS 
CONSOLIDACIÓ DE SUPERFÍCIES D'ACABAT I REVESTIMENTS 
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CONTACTORS 
CONTROL DE TEMPERATURA 
CORONAMENTS DE PARETS AMB PECES CERÀMIQUES 
CUINES INDUSTRIALS 
DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
DEMOLICIONS I ARRENCADES D'ELEMENTS D'EVACUACIÓ I VENTILACIÓ 
DESGUASSOS 
DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A AIGÜERES 
DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A LAVABOS 
DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES 
DESMUNTATGES I ARRENCADES DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
DESMUNTATGES I ARRENCADES D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 
DESMUNTATGES I ARRENCADES D'ENVIDRAMENTS 
DESMUNTATGES I ARRENCADES D'EQUIPAMENTS FIXOS 
DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ 
I VENTILACIÓ MECÀNICA 
DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS 
SANITARIS 
DESMUNTATGES I ENDERROCS DE COBERTES 
DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES 
DESMUNTATGES, ARRENCADES I DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SEGURETAT, 
PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 
DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS 
DETECTORS 
DETERGENTS 
DISPENSADORS DE PAPER 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
DISSOLVENTS 
DRENATGE AMB LÀMINES DE DRENATGE 
EINES 
ELEMENTS AUXILIARS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
ELEMENTS AUXILIARS PER A COBERTES 
ELEMENTS AUXILIARS PER A ENDERROCS 
ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES D'ACER 
ELEMENTS AUXILIARS PER A PERSIANES 
ELEMENTS DE CONNEXIÓ PER A SISTEMES DE TRANSMISIÓ DE VEU I DADES 
ELEMENTS DE CONNEXIÓ PER A SISTEMES DE VEU I DADES 
ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC 
ELEMENTS ESPECIALS PER A MEMBRANES 
ELEMENTS ESPECIALS PER A TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
ELEMENTS PER A CENTRE DE CONTROL 
EMULSIONS BITUMINOSES 
ENDOLLS 
ENGUIXATS 
ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE CERÀMICA NATURAL 
ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC 
ENVANS DE GUIX LAMINAT 
ESCALFADORS ACUMULADORS ELÈCTRICS 
ESCOPIDORS AMB PECES DE CERÀMICA 
ESCOPIDORS AMB PECES DE PEDRA NATURAL 
ESCOPIDORS DE PLANXA D'ALUMINI 
ESGLAONS DE FORMIGÓ FETS IN SITU 
ESGLAONS DE PEDRA NATURAL 
ESGLAONS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL 
ESTRUCTURES D'ALUMINI PER A LLUERNES 
ESTRUCTURES MULTILÀMPADES 
ESTUCATS, ESGRAFIATS I MONOCAPES 
ESTUCS I MONOCAPES 
EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
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EXTINTORS 
Familia 01F 
Familia 01M 
Familia 06N 
Familia 071 
FAMÍLIA 081 
Familia 0A2 
Familia 0B2 
Familia 0B5 
Familia 0DZ 
Familia 213 
FAMÍLIA 2RA 
Familia 315 
Familia 31B 
Familia 33L 
Familia 441 
Familia 442 
FAMÍLIA 442 
Familia 443 
Familia 444 
Familia 44Z 
Familia 45C 
Familia 45G 
Familia 4B8 
Familia 4B9 
Familia 4BC 
Familia 4BP 
Familia 4C3 
Familia 4DC 
Familia 4DG 
Familia 4F1 
Familia 4F2 
Familia 4F7 
Familia 4FR 
Familia 4FZ 
Familia 4LF 
Familia 4LM 
Familia 4LZ 
Familia 4SF 
Familia 4Z1 
Familia 4ZW 
Familia 4ZZ 
Familia 7D2 
Familia 7D6 
FAMÍLIA 7JA 
Familia 7Z1 
Familia 9S1 
Familia AAI 
Familia ABL 
Familia AFATWM 
FAMÍLIA AV8 
FAMÍLIA AZGI 
Familia D11 
FAMILIA D515 
Familia ED6 
Familia EDC 
Familia EDD 
Familia EDE 
FAMÍLIA EG7 
FAMÍLIA EJ23 
Familia EK1 
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FAMÍLIA EK3 
Familia ELA 
Familia EM2 
Familia EM3 
FAMÍLIA EMU 
Familia EN4 
Familia ENE 
Familia ENME 
Familia ENP 
FAMÍLIA EU1 
Familia EU4 
Familia EU5 
Familia EU6 
Familia EUD 
Familia EUE 
Familia EV2 
Familia EV4 
Familia EVG 
FAMÍLIA F12M 
Familia F5A 
Familia FA1 
Familia FC9 
Familia FWA 
Familia FWC 
FAMÍLIA FY11 
Familia FYA 
Familia FYC 
Familia G10 
Familia G11 
FAMÍLIA G1AU 
Familia G31 
FAMÍLIA G411 
FAMÍLIA G415 
FAMÍLIA G424 
FAMÍLIA G44 
FAMÍLIA G46 
FAMÍLIA G468 
FAMÍLIA G47 
FAMÍLIA G48A 
Familia G5B 
Familia GC1 
Familia GDZ 
FAMÍLIA GW46 
Familia GWC 
FAMÍLIA H619 
FAMÍLIA HU00 
FAMÍLIA J11 
FAMÍLIA J13B 
Familia LECTR 
Familia M91U 
Familia MB- 
FAMÍLIA MDU 
FAMÍLIA N314 
FAMÍLIA N344 
Familia N42 
Familia NC1 
Familia NE1 
Familia NL2 
FAMÍLIA OCH 
FAMÍLIA P7E 
Familia PBU 
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Familia PCAB 
FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE ROCA 
FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES 
FILFERROS 
FILTRES COLADORS PER A ROSCAR 
FINESTRES D'ALUMINI LACAT AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, COL·LOCADES 
SOBRE BASTIMENT DE BASE 
FINESTRES I BALCONERES D'ALUMINI LACAT AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC 
FORMACIÓ DE JUNTS 
FORMACIÓ DE PENDENTS 
FORMIGONAT DE LLOSES I BANCADES 
FORMIGONS CEL·LULARS 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
FORMIGONS LLEUGERS 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS 
FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES D'ARMARIS 
FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS 
GEOTÈXTILS 
GEOTÈXTILS DE POLIPROPILÈ 
GRAPES 
GRAVES 
GRUPS DE PRESSIÓ D'AIGUA CONTRA INCENDIS 
GRUPS ELECTROGENS 
GUIXOS 
IMPERMEABILITZACIÓ AMB PANELLS ESPECIALS 
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS 
INODORS 
INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
INTERRUPTORS I COMMUTADORS 
INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 
LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 
LÀMINES DE POLIETILÈ NO RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE 
LÀMINES I LLOSETES DE PVC HOMOGENI 
LÀMINES I PLAQUES DE DRENATGE 
LÀMINES, PLAQUES I PLANXES DE POLIETILÈ 
LAVABOS 
LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL 
LLATES 
LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES TIPUS DOWNLIGHT 
LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES TIPUS DOWNLIGHT AMB LEDS 
LLUMS DECORATIUS ENCASTATS TIPUS DOWNLIGHT AMB LEDS 
LLUMS DECORATIUS MODULARS ENCASTATS AMB LEDS 
LLUMS DECORATIUS MODULARS MUNTATS SUPERFICIALMENT AMB LEDS 
LLUMS DECORATIUS MODULARS PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT AMB LEDS 
LLUMS D'EMERGÈNCIA 
LLUMS INDUSTRIALS AMB TUBS FLUORESCENTS 
MALLES ELECTROSOLDADES 
MALLES PER A ARMADURES D'ARREBOSSATS, ENGUIXATS I PINTATS 
MAMPARES DIVISÒRIES AMB PERFILS D'ACER, FIXES 
MAMPARES DIVISÒRIES AMB PERFILS D'ALUMINI, FIXES 
MANOBRES 
MANOBRES ESPECIALISTES 
MAONS CERÀMICS 
MAONS FORADATS SENZILLS 
MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS 
MAQUINÀRIA PER A PODES 
MAQUINÀRIA PER A RAIGS A PRESSIÓ 
MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ 
MAQUINÀRIA TRENCADORA 
MARCADORS TELEFÒNICS 
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MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA 
MÀSTICS PER A ENVIDRAMENT 
MATERIALS AUXILIARS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS 
MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES 
MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS 
MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO 
MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS SINTÈTICS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE SANEJAMENT 
MATERIALS AUXILIARS PER A PERSIANES 
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
MATERIALS AUXILIARS PER A TEULADES 
MATERIALS PER A AÏLLAMENTS AMORFS I ESCUMES PROJECTADES 
MATERIALS PER A ESTRUCTURES D'ACER INOXIDABLE 
MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
MATERIALS PER A JUNTS DE PAVIMENTS 
MEMBRANES NO ADHERIDES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 
MINVELLS 
MIRALLS 
MONITORS PER A CTTV 
MORTERS I PASTES AUTOANIVELLANTS 
MORTERS SENSE ADDITIUS 
MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A LLOSES I BANCADES 
NEUTRES 
OFICIALS 
PANELLS DE BENTONITA 
PANOTS 
PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA 
PARETS DE CERÀMICA 
PARQUETS 
PARQUETS ADHERITS 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS DE LLUMS INDUSTRIALS 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ 
BAIXA 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS I CANALS 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS 
DE TUBS 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS D'ACER NEGRE 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A 
TERRA 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS DE 
PROTECCIÓ 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS D'EXTINCIÓ 
PASSAMANS PER A BARANES 
PASTES DE GUIX 
PAVIMENTS DE PANOT 
PAVIMENTS DE PEDRA GRANÍTICA 
PAVIMENTS DE PVC HOMOGENI 
PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES PORCEL.LÀNIC 
PAVIMENTS DE TERRATZO LLIS 
PECES CERÀMIQUES PER A SOLERES 
PECES ESPECIALS DE CERÀMICA I GRES 
PECES ESPECIALS DE PLANXA D'ACER 
PEDRES 
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PEDRES NATURALS 
PELFUTS DE PERFILS D'ALUMINI 
PERFILS D'ALUMINI PER A LLUERNES I COBERTES ENVIDRADES 
PERFILS METÀL·LICS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
PERICONS 
PERSIANES CONTÍNUES DE TEIXIT 
PERSIANES DE GELOSIA D'ALUMINI 
PERSIANES REPLEGABLES HORITZONTALMENT 
PINTAT DE PARAMENTS 
PINTAT DE TUBS 
PINTAT D'ESTRUCTURES 
PINTURES, PASTES I ESMALTS 
PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
PLACA DE GUIX LAMINAT PER A CEL RAS RADIANT 
PLANXES D'ACER 
PLANXES DE POLIESTIRÈ 
PLANXES I PERFILS D'ACER 
PLAQUES AMB DUES PLANXES D'ACER 
PLAQUES AMB DUES PLANXES D'ALUMINI 
PLAQUES DE FIBRES MINERALS 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
PLAQUES D'ESCUMA DE POLIURETÀ I POLIISOCIANURAT 
PLAQUES METÀL·LIQUES 
PLAQUES SINTÈTIQUES 
POLSADORS D'ALARMA 
PORTERS ELECTRÒNICS 
PORTES D'ACER EN PERFILS LAMINATS 
PORTES D'ACER EN PERFILS LAMINATS, COL.LOCADES 
PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
POUS DE REGISTRE D'OBRA DE FÀBRICA 
PROGRAMADORS HORARIS 
PROJECTORS PER A INTERIORS AMB LÀMPADES FLUORESCENTS 
PROJECTORS PER A INTERIORS AMB LEDS 
PROTECCIONS LINIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES 
PROTECCIONS PER A MEMBRANES 
PROTECTORS CONTRA SOBRETENSIONS 
PUNTALS 
QUADRONS 
RÀFECS I VORES LLIURES 
RAJOLES CERÀMIQUES ESMALTADES I GRES PREMSAT 
RAJOLES CERÀMIQUES NATURALS, CAIRONS, TOVES I GRES EXTRUÏT 
REBAIXATS, POLITS I ABRILLANTATS DE PAVIMENTS 
REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 
RECRESCUDES I CAPES DE MILLORA 
REFORÇ DE SOSTRES 
REIXETES D'IMPULSIÓ DE DUES FILERES D'ALETES HORITZONTALS 
REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES ORIENTABLES 
HORITZONTALS 
REPARACIÓ D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS 
RÈTOLS PER A SENYALITZACIÓ 
REVESTIMENTS DE FUSTA 
REVESTIMENTS METÀL·LICS 
REVESTIMENTS SINTÈTICS 
SAFATES METÀL.LIQUES 
SEGELLANTS 
SENYALITZACIÓ INTERIOR 
SIRENES 
SÒCOLS DE FUSTA 
SÒCOLS DE MATERIALS SINTÈTICS 
SÒCOLS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL 
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SOLERES DE FORMIGÓ 
SOLERES DE FORMIGÓ LLEUGER 
SOLERES I EMPOSTISSATS 
SORRES 
SUBBASES DE GRANULATS 
SUBBASES DE TOT-U 
SUBMINISTRAMENT DE SACS I CONTENIDORS PER A RECOLLIDA DE RESIDUS 
TACS I VISOS 
TALLACIRCUITS DE GANIVETA 
TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE TREMPAT 
TAPAJUNTS PER A FINESTRES I PORTES 
TAULELLS DE FUSTA 
TAULERS 
TAULERS DE FUSTA 
TAULONS 
TELES MOSQUITERES 
TERRATZO LLIS 
TEULADES DE TEULES DE CERÀMICA 
TEULES DE CERÀMICA 
TOT-U 
TOTXANES 
TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA DE PARAMENTS 
TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA D'ELEMENTS D'ACER 
TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ 
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
TRANSPORT DE RUNA A OBRA 
TRASDOSSATS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
TUBS  MULTICAPA 
TUBS D'ACER NEGRE AMB SOLDADURA 
TUBS D'ACER NEGRE SENSE SOLDADURA 
TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 
TUBS DE PLOM 
TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT 
TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS 
TUBS RÍGIDS DE PVC 
TUBS RÍGIDS NO METÀL.LICS 
UNITATS EXTERIORS (PLAQUES DE CARRER) 
VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ AMB ROSCA 
VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA ROSCADES 
VÀLVULES DE RETENCIÓ SINTÈTIQUES, DE CLAPETA 
VÀLVULES DE TERENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA 
VÀLVULES D'ESFERA MANUALS AMB ROSCA 
VÀLVULES D'ESFERA MANUALS ROSCADES 
VÀLVULES D'ESFERA MANUALS SOLDADES 
VÀLVULES D'ESFERA SOLDADES 
VÀLVULES REDUCTORES DE PRESSIÓ ROSCADES 
VENTILADORS AXIALS 
VENTILADORS-EXTRACTORS 
VERNISSOS 
VIDRES AÏLLANTS DE DOS VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT 
VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA O DE BAIXA EMISSIVITAT I UN VIDRE 
LAMINAR DE SEGURETAT 
VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT 
VISOS 

  
4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 

Màquines per a perforació i demolició 
Compressor amb dos martells pneumàtics 
Retroexcavadora amb martell trencador 
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Retroexcavadora petita amb martell trencador 
Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 
Retroexcavadora petita 
Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 
Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm 
d'amplària 
Compactador duplex manual de 700 kg 
Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 
Camió per a transport de 7 t 
Camió per a transport de 12 t 
Camió cisterna de 8 m3 
Camió grua 
Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 
Grua autopropulsada de 40 t 
Camió amb bomba de formigonar 
Formigonera de 165 l 
Màquina tallajunts 
Subministrament de contenidor metàl·lic i recollida amb residus inerts o no especials 
Martell trencador manual 
Polidora 
Abrillantadora 
Talladora amb disc diamantat 
Equip de tall mural, elèctric i automàtic, de 20 Kw, muntat sobre rail clavat a la paret, amb disc 
diamantat 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 
Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats 
Motoserra 
Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió 
Equip de raig de sorra 
Equip de raig d'aire a pressió 
Camió amb bomba de formigonar 
Grups electrògens  
Camió formigonera 
Projectors de morter, guixos i formigons. 
Allisadores de paletes 
Vibradors. 
Remolinador mecànic 
Talladora amb disc  de carborúndum 
Màquina taladradora 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 
Equip d'injecció manual de resines 
Maquinaria de tall mural amb grup hidràulic d'alimentació 
Grua sobre camió amb pluma telescòpica 
Muntacàrregues de materials 
Elevador per a persones i materials 
Plataformes mòbils elevadores  
Carretó elevador 
Màquines per a transport per carretera (camions) 
Grua 
Sitges per a ciment 
Camió formigonera 
Autoformigoneres 
 
 

  
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
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5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 
d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes 
procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a 
l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un 
instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els 
talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, 
però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal 
d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu 
que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 
projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
 Connexió de servei 
 
 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense 

pas de vehicles. 
 

 Quadre General 
 
 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 

sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts 
en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran 
tots els conductors, inclòs el neutre). 

 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot 
seguit després de realitzats els fonaments. 

 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
 
 Conductors 
 
 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la 

seva impressió sobre el mateix aïllament. 
 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats 

de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 

regletes de connexió, retorciments i embetats. 
 
 Quadres secundaris 
 
 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser 

de doble aïllament. 
 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 
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convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 
 Connexions de corrent 
 
 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 

d’equips de doble aïllament. 
 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 

 No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 

 Maquinària elèctrica 
 
 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 

aparells d’elevació fixos. 
 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 

normalitzada. 
 
 Enllumenat provisional 
 
 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 

pròxim a la virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne 

la inaccessibilitat a les persones. 
 
 Enllumenat portàtil 
 
 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà 

de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes 
indirectes. 

 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació. 

  
5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 

L’edifici disposa d’escomesa d’aigua.  
 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua.. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes 
Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en 
una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 
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5.3. Instal·lació de sanejament 
 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

  
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una 
persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del 
treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles 
presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans 
addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 

M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb 
risc d’incendis o explosions. 

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es 
guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà 
en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran 
allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos 
inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes 
Químics. 

 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip 
de soldadura oxiacetilènica. 

 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les 
condicions particulars de gasos inflamables. 

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant 
els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells 
han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els 
voltants de les màquines. 

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també 
les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a 
mà, terra o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 

 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-
se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs 
o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i 
amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, 
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altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i 
capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material 
combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids 
inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats 
d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de 
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua 
abundant. 

 
 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 

verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m 
del sòl. 

 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 

 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 

 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una 
major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i 
sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles 
que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

  
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 

  
6.1. Serveis higiènics 
 

 Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
 
 Cabines d’evacuació 
 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, 
per a cada 25 persones 
 
 Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 
2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

  
6.2. Vestuaris 
 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
  

6.3. Menjador 
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Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta 
i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per 
a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 
escombraries. 

  
6.4. Local de descans 
 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 
mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del 
personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. 
 
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 

  
6.5. Local d'assistència a accidentats 
 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més 
d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els 
locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 
 
 una farmaciola, 
 una llitera, 
 una font d’aigua potable. 
 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a 
prop dels llocs de treball. 
 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari 
de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre 
d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el 
local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a 
l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat 
com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de 
diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, 
mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades 
d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre 
clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o 
portàtil, custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 

 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
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 pinces, 
 guants d’un sol ús. 

 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata 
el material utilitzat o caducat. 

  
7. ÀREES AUXILIARS 
 

  
7.1. Centrals i plantes 
 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de 
vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i 
senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de 
limitació en altura,  mínima de 4 m. 
 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 
persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures 
superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de 
la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a 
rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i 
arriostrada en previsió de bolcades. 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de 
recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa 
disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de 
gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de 
l’arrancada. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 
fabricant o importador. 

  
7.2. Tallers 
 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m 
d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) 
d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les 
vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines 
i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de 
l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un 
espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils 
d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran 
canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 
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La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 
200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, 
una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal 
d’il·luminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la 
presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de 
desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades 
a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a 
les instruccions del fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers 
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 
m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 
cops). 

  
7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 
treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant 
les maniobres. 

  
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus 
de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o 
desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el 
lloc on portarà els seus residus de construcció. 
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Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 

  
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels 
residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o 
patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la 
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest 
projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV 
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o 
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva 
salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 
40 h/setmana. 

  
9.1. Manipulació 
 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball 
acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 

  
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i 
com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de 

les substàncies presents. 
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d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 
preparat perillós. 

e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa 
de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer 
lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials 
i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat 
del Contractista, partint de les següents premisses: 
 
 Explosius 
 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments 
de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
d’explosius i la prohibició de fumar. 
 
 
 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 
 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb 
la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

  
 

10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 

Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o 
l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
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l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per 
fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al 
PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

  
10.1. Serveis afectats 
 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació 
de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i 
estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen 
l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o 
omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa 
sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les 
conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les 
adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran 
inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

  
10.2. Servituds 
 

Aquí cal definir si existeixen servituds (de pas, de vol (grues), línies elèctriques, etc.) segons 
el què es descrigui en el projecte d’execució 
 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes 
relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de 
llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a 
certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat 
ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. 
Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el 
Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures 
suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els 
preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

  
10.3. Característiques meteorològiques 
 

Igualada té un clima mediterrani, amb hiverns freds i estius molt calorosos.  
  

10.4. Característiques del terreny 
 

De les determinacions resultants de l’estudi geotècnic es comprova que els fonaments de 
l’edifici, que són de formigó ciclopi, estan encastats en la capa A2 corresponent a l’argila 
gris- verdosa- blavosa que te una càrrega admissible de 4 Kg/cm2. 
 
En l’estudi geotècnic, es planteja l’heterogeneïtat dels materials de replè de  les soleres de 
la planta baixa i, atès l’estat de carregues pel nou ús d’arxiu,  es proposa la substitució d’un 
gruix de 30-40 cm, per dessota del paviment actual, per una nova subbase granular. 

  
10.5. Característiques de l'entorn 
 



Projecte bàsic i executiu  de rehabilitació de l’antic edifici de la Teneria per a Edifici Docent i Arxiu Comarcal de l’Anoia. 
Expedient 1845 - octubre 2016. 
 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

 
MEMÒRIA Pàgina:  27/212 
 

Es tracta d’una obra situada al casc urbà, amb façanes a la plaça del rei, c/ Sant Bartomeu i 
c/ Concepció, al límit del Casc Antic de la Ciutat.  
Els edificis de l’entorn són edificis plurifamiliars i unifamiliars. 

 
11. UNITATS CONSTRUCTIVES 

 
ENDERROCS 

RETIRADA D'ELEMENTS DE FIBROCIMENT 
ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
ENDERROC D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS 
- DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 
ENDERROC DE COBERTES 
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES 

MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

FONAMENTS 
FONAMENTS SUPERFICIALS 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA 
ESTRUCTURES D'ACER 
REFORÇ ESTRUCTURAL 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB SOSTRES D'ELEMENTS PREFABRICATS 

COBERTES INCLINADES 
COBERTES INCLINADES DE TEULES 
INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE 
COBERTES 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
DIVISÒRIES ( OBRA ) 
DIVISÒRIES ( PREFABRICATS, PLADUR, ALUMINI, FUSTA, ETC. ) 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
COBERTES PLANES 
AILLAMENTS AMORFS ( ELABORATS IN SITU ) 
AÏLLAMENTS AMB PLAQUES 

REVESTIMENTS 
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. ) 
CEL RASOS 
PINTATS I ENVERNISATS 
 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, 
MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 
PAVIMENTS SINTÈTICS ( PVC, GOMA, MOQUETES, ETC. ) 
PAVIMENTS DE FUSTA 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS I BARANES DE FUSTA 
TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS DE FUSTA 
TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 

ENVIDRAMENTS 
COL·LOCACIÓ DE VIDRES 
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INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, 
DESGUASSOS BUNERES, ETC.) 
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS 
SUSPESOS, FUMS ) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT 
ASCENSORS 

INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
APARELLS 
PARALLAMPS 
CONDUCTORS 

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS 
APARELLS 
APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...) 
MUNTATS SUPERFICIALMENT 

EQUIPAMENTS 
MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL·LOCACIÓ DE BARANESI  SENYALS AMB SUPORTS METÀL·LICS 
BARRERES DE FORMIGÓ 
 

 
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ 
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

  
12.1. Procediments d'execució 
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IMPLANTACIÓ 
Implantació prèvia 
Per a poder executar la implantació de l’obra es preveuen uns treballs previs de modificació de la 
senyalització viària i dels recorreguts dels vianants existents en l’entorn de l’obra. Aquestes es concreten 
en:  

o Restringir l’accés de vehicles al c/ de Sant Bartomeu exclusivament als veïns col·locant 
senyalització informativa a la Plaça de la Creu, a la Plaça Pius XII i la Rambla. 

o Desviar el trànsit de vianants de la vorera nord del c/ Concepció, vorera annexa a 
l’edifici en obres, per la vorera sud. Aquesta actuació comporta la formació d’unes 
ampliacions de les voravies existents per tal de fer el nou recorregut accessible i 
modificació de la pintura viària existent. 

o Ocupació de les voravies perimetrals a l’edifici amb l’objectiu d’allunyar els recorreguts 
de vianants dels límits de l’edifici i conseqüentment, assolir espai per a implantació de 
casetes, apilament del material, col·locació de grua, entrada de vehicles a l’obra, 
etc...Es col·locarà una tanca metàl·lica de 2m d’alt que integrarà les portes d’accés 
rodat i peatonal a l’obra. 

o Senyalització viària provisional durant les obres. 
Cal dir que dins de l’edifici hi ha situada una estació transformadora i que el projecte no preveu cap 
actuació sobre aquesta atès que no es modifica el seu perímetre. Qualsevol actuació sobre aquesta 
hauria de ser realitzada per personal qualificat i autoritzat per la companyia subministradora. 
S’ha previst l’organització de l’obra en dues fases diferenciades. La primera correspon als treballs 
executants mentre es mantenen les escales interiors com a accés del personal als diferents llocs de 
treball a la vegada que s’executen treballs d’enderrocs, estructura, tancaments, etc... generals de l’edifici 
i de la façana principal, i la segona fase, que s’inicia quan es pot habilitar l’escala nova annexa a la 
façana principal de l’edifici com a escala d’accés als operaris.  
Previ l’inici dels treballs d’enderroc és preferible que es realitzi alguna recollida d’aigua en la planta baixa 
per si entre la fase d’enderrocs, estructura i formació de cobertes plou. 
Mentrestant no es realitzin enderrocs de soleres de la planta baixa i modificació dels lavabos existents, 
els propers a les escales interiors, aquests es podran fer servir com a espais per a la salubritat, higiene i 
confort del personal de l’obra. 
 
Implantació fase  1: enderrocs (excepte escales interiors) 
Durant aquesta fase s’habilitarà l’espai situat davant la façana principal com a espai per a la gestió de 
residus de l’obra. Si apareixen residus especials, aquests s’apilaran seguint les condicions de seguretat i 
higiene que pertoqui en un espai adequat, i a posteriori s’inventariaran i es procedirà a la seva gestió. 
 
Implantació fase  2: estructura (excepte escales interiors) 
En la fase 2 s’iniciaran els treballs de formació d’estructura (reforç i obra nova). Per a facilitar-ne 
l’execució es preveu la col·locació d’una grua de 35m de radi.  
 
Implantació fase  3: enderroc àmbit zona interior i finalització estructura edifici 
La fase 3 s’iniciarà una vegada executada i habilitada l’escala principal com a accés vertical del personal 
als diferents àmbits de treball i conformats els forjats nous adjunts a les escales interiors.  
Aquesta preveu els enderrocs de les escales actuals interiors i la conformació de la nova estructura de 
lloses i escales, a partir de l’execució de nous fonaments. I la finalització dels treballs d’estructura 
generals de l’edifici. 
La runa generada en aquesta fase es retirarà des de l’accés de l’edifici des del c/ Concepció . 
 
Implantació fase  4: façana i coberta 
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En la fase 4 es preveu l’execució de tots els treballs de cobertes i l’arranjament de les façanes exteriors 
de l’edifici.  
Es preveu iniciar aquests treballs durant la reparació de l’estructura preexistent del pati central atès que 
s’hi haurà de col·locar una plataforma de treball. Aquesta servirà a la vegada com a protecció contra 
caigudes del personal que executi els treballs de rehabilitació de cobertes inclinades. 
S’aprofitarà a col·locar la bastida perimetral a l’edifici tant per a executar els treballs d’arranjament i 
modificació de façana com de protecció contra caigudes del personal de coberta.  
A la vegada s’instal·larà a coberta les línies de vida necessàries per a poder executar els treballs amb 
seguretat, tant els d’obra com per a posteriors manteniments de l’edifici. 
En aquesta fase encara es preveu l’ús de la grua per a facilitar l’entrega de material al lloc de treball. 
 
Implantació fase  5: revestiments i acabats interiors 
Aquesta fase contempla els treballs de revestiments i acabats interiors.  
En aquesta s’haurà de col·locar una bastida al perímetre del pati interior de l’edifici per a poder arranjar 
la façana.  
L’entrada de material es podrà realitzar amb grua o bé amb muntacàrregues. 
 
Desimplantació: 
El pressupost de seguretat i salut preveu els treballs per a la recuperació de l’estat del trànsit original 
previ a l’execució de les obres.  
 
 
FASE ENDERROCS 
Obertura de la paret del pati i enderroc escala vestíbul 
Per a poder executar l’obertura de la paret del pati primerament s’ha de conformar la biga in situ que 
sustentarà part de la coberta de l’edifici. 
 
Conformació de l’encavallada in situ (fase 1.1) 
 Prèviament s’haurà hagut de desmuntar la coberta actual de la sala d’actes. 
 Es col·locarà la bastida recolzada al forjat de la planta primera.  
 Per la part interior de l’edifici es treballà des del forjat de sotacoberta, al que hi ha accés des de 

l’escala interior nord. 
 Es conformarà la jàssera segons plànols de projecte, amb platabandes col·locades a cada costat 

de paret i connectades entre si amb cargols. Inferiorment, es realitzaran petits enderrocs de la 
paret per a poder passar unes platabandes horitzontals soldades a les verticals. Una vegada 
col·locades totes segons projecte i indicacions de la Direcció Facultativa, es podrà procedir a 
iniciar els enderrocs. 

 S’utilitzaran eines manuals i maquinària petita elèctrica i el soldador. 
 Durant aquests treballs no es treballarà en la mateixa vertical i es clausurarà l’accés a l’àmbit 

situat sota la bastida annex a la paret. 
 

Enderrocs: paret del pati, forjat de sotacoberta i escales del vestíbul 
 Abans d’iniciar els enderrocs es delimitaran els accessos a les zones de treball. 
 L’accés a l’àmbit de treball es realitzarà per l’escala interior sud. 
 El perímetre de les zones a enderrocar restaran delimitats per tanques de 2m amb la 

senyalització complementària adient. 
 No es treballarà en la mateixa vertical. 
 
Enderroc de l’escala (fase 1.2) 
 Atès que per a poder executar l’enderroc de l’escala s’haurà de col·locar una bastida auxiliar 

recolzada en el forjat de la planta primera, es proposa iniciar els enderrocs per l’escala de 
manera que la runa no realitzi empentes sobre el mitjà auxiliar.  
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 L’enderroc de l’escala es realitzarà de dalt a baix mitjançant l’arrencada de la barana i l’enderroc 
dels graons.  

 Per a enderrocar les voltes es treballarà des de plataformes de treball auxiliars, mai recolzades 
directament sobre la volta que s’està enderrocant.  

 Els operaris sempre estaran posicionats fora de la vertical de caigudes del material i sobre 
elements estructurals no involucrats en la zona a enderrocar.  

 S’utilitzaran eines manuals i maquinària petita elèctrica. 
 Els operaris aniran en tot moment assegurats amb arnesos amb sistemes anticaigudes lligats a 

línia de vida o a dispositius anticaigudes amb enrotllador i retrocés de automàtic, fixat a 
estructura metàl·lica auxiliar.  Els accessos a un tram d’escala ja enderrocat tindran un 
tractament del tipus B.  

 La runa es retirarà des de  la planta primera, mitjançant càrrega manual, havent comprovat 
prèviament que els accessos a l’escala de les plantes superiors estant tancats i no hi ha ningú 
treballant.  

 El recurs preventiu revisarà en tot moment la correcta execució dels treballs. 
 Una vegada finalitzat l’enderroc de l’escala fins a planta baixa  es podrà desmuntar la bastida 

tubular. 
 
Enderroc de la paret de tancament del pati, envans, forjats i cobertes (fase 1.3 i 1.4) 
 Una vegada executat l’enderroc de les escales i retriada la bastida utilitzada pel seu enderroc es 

procedirà a enderrocar els altres elements estructurals: envans, forjats, paret de tancament. 
 Abans d’iniciar els enderrocs d’una planta inferior es procedirà a retirar la runa acumulada per 

conducte habilitat. 
 La bastida instal·lada en el pati interior s’anirà  desmuntant a mesura que es vagi enderrocant la 

paret . La runa de la paret s’anirà acumulant sobre el forjat de planta baixa. Es recomana 
apuntalar aquest des de la planta semisubterrani per garantir la seva estabilitat en el cas de 
sobrecàrrega. 

 S’utilitzaran eines manuals i maquinària petita elèctrica. 
 Una vegada retirada la runa de la planta baixa amb mitjans manuals i ajudes mecàniques es 

procedirà a enderrocar les escales amb mitjans mecànics, retroexcavadora amb martell 
trencador amb càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. 

 Finalment, s’enderrocarà el forjat de la planta baixa (sostre de la planta semisubterrani), previ 
desapuntalat. 

 La runa acumulada en la planta semisubterrani es podrà retirar amb mitjans mecànics havent 
prèviament ampliat l’obertura de façana. 

 Els operaris treballaran assegurats amb arnesos a punts d’ancoratge o línies de vida. 
 Els operaris sempre estaran posicionats fora de la vertical de caigudes del material i sobre 

elements estructurals no involucrats en la zona a enderrocar.  
 Els perímetres dels buits quedaran delimitats per tanques fixades a elements estructuralment 

estables. 
 

Enderroc de divisòries, cel rasos, instal·lacions i acabats (fase 1.6).  
 El nou nucli dels ascensors es podrà ’utilitzaran com a conductes per a l’abocament de runa. Per 

donar sortida a la runa d’àmbits que no tenen accés al nou nucli d’ascensors, s’instal·laran uns 
conductes de ppolietilè per a la conducció de la runa fins a la planta semidsubterrani. 

 Es mantindrà el perrímetre de les obertures clausurats (tancametns tipus B) i només s’habilitarà 
l’obertura per l’abocament de runa (tipus D) en la planta on s’estigui treballant. Només es retirarà 
la barana si l’operari que aboca la runa està assegurat amb arnés lligat a punt d’ancoratge o línia 
de vida.  Una vegada realitzats els enderrocs de la planta es tornarà a clausurar l’accés segons 
el tipus B. 

 L’accés al conducte a la planta baixa romandrà clausurat (tipus C) fins a la retirada de la runa, 
mitjançant càrrega manual, havent comprovat prèviament que els accessos a l’escala de les 
plantes superiors estant tancats i no hi ha ningú treballant. S’evacuarà la runa periòdicament, 
evitant la seva acumulació. 
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 El recurs preventiu revisarà en tot moment la correcta execució dels treballs.  
 Per a l’enderroc de divisòries, cel rasos, instal·lacions i acabats s’utilitzaran eines manuals i 

maquinària petita i bastides tubulars, bastides de cavallets, escales manuals, politges manuals i 
plataformes elevadores.  

 
Enderroc de les escales interiors (fase 1.7 i 1.8 o fase 3). 
 Prèviament a l’inici dels enderrocs es procedirà a massissar totes les obertures de les parets 

paral·leles a la façana principal del nucli d’escales interiors amb fàbrica de maó calat i a la 
col·locació de bigues auxiliars per a fixar els elements de seguretat. 

 També es tancaran tots els accessos a les escales des de les plantes de l’edifici. 
 Primer de tot s’enderrocarà l’escala sud, atès que és més fàcil la retirada de la runa des d’aquest 

àmbit. 
 Una vegada realitzat l’enderroc de l’escala sud l’àmbit de treball es traslladarà al nucli de l’escala 

nord. Des d’aquí es procedirà a l’inici de l’enderroc de la paret transversal, junt a la col·locació 
simultània de l’estructura auxiliar metàl·lica per estrebar les parets paral·leles a la façana 
principal, a la vegada que es van enderrocant les escales de dalt a baix. 

 El nucli de l’escala sud servirà de conducte d’evacuació de runa. Els seus accessos es 
mantindran tancats en tot moment. 

 L’enderroc de les escales es realitzarà de dalt a baix mitjançant l’arrencada de la barana i 
enderroc dels graons. Per a enderrocar les votes es treballarà amb plataformes de treball 
auxiliars, mai recolzades directament sobre la volta que s’està enderrocant. S’utilitzaran eines 
manuals i maquinària petita sobre bastides de cavallets.  

 Els operaris sempre estaran posicionats fora de la vertical de caigudes del material i sobre 
elements estructurals no involucrats en la zona a enderrocar.  

 Els operaris aniran en tot moment assegurats amb arnesos amb sistemes anticaigudes lligats a 
línia de vida o a dispositius anticaigudes amb enrotllador i retrocés de automàtic, fixat a 
estructura metàl·lica auxiliar.  Els accessos a un tram d’escala ja enderrocat tindran un 
tractament del tipus B.  

 La runa es retirarà des de  la planta baixa, mitjançant càrrega manual, havent comprovat 
prèviament que els accessos a l’escala de les plantes superiors estant tancats i no hi ha ningú 
treballant.  

 El recurs preventiu revisarà en tot moment la correcta execució dels treballs. 
 S’executarà la nova escala de formigó armat i a mesura que la nova estructura arriostri els murs 

originals, s’aniran eliminant les bigues auxiliars que estreben les parets. 
 
FASE FONAMENTS 
Formació de soleres / nova xarxa de sanejament en planta semisubterrani (fase 1.5+fase 2) 
 Per a poder executar les soleres de la planta semisubterrani prèviament s’enderrocaran els 

paviments i soleres existents dels àmbits afectats, amb maquinària petita o amb mitjans manuals 
en funció del lloc a realitzar els treballs.  

 L’excavació de nous de la nova xarxa de sanejament i passos d’instal·lacions també es preveu 
amb maquinària petita o amb mitjans manuals en funció de la seva situació. 

 Els perímetres de les excavacions es delimitaran amb tanques i cintes de abalisament per evitar 
la caiguda a diferent nivell. 

 La maquinària a utilitzar serà compressor, miniexcavadora amb elements auxiliars tipus martell 
trencador, cullera, etc., dúmper i bomba per a formigonar, trepant. 

Fonaments planta semisubterrani (fase 2.1) 
 L’excavació de nous fonaments i ampliacions dels existents es preveu amb maquinària petita o 

amb mitjans manuals en funció de la seva situació. 
 Els perímetres de les excavacions de fonaments es delimitaran amb tanques per evitar la 

caiguda a diferent nivell. 
 Una vegada executats els fonaments s’aixecaran les parets noves, les ampliacions de les parets 

existents i les estructures metàl·liques previstes. 
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 Les ampliacions dels fonaments i els nous es formigonaran amb mitjans manuals.  
 La maquinària a utilitzar serà compressor, miniexcavadora amb elements auxiliars tipus martell 

trencador, cullera, etc., dúmper i bomba per a formigonar, trepant. 
 
 
FASE ESTRUCTURA 
 
Sostre planta semisubterrani (tapar obertures) (fase 2.2) 
 S’executaran unes lloses massisses per a tapar les obertures existents en el sostre de la planta 

semisubterrani, previ enderroc manual de les unions que tindran les noves jàsseres de formigó 
realitzades in situa a l’estructura existent. 

 La maquinària a utilitzar seran eines manuals i maquinària petita elèctrica, el trepant, el martell 
trencador, la bomba de formigonar. 

 Els mitjans auxiliars a utilitzar seran mitjans d’apuntalament i encofrat, bastides, la grua i el 
cubilot per a formigonar. 

 
Forjat sanitari (sostre parcial de la planta semisubterrani) (fase 2.3) 
 S’executa un forjat sanitari amb biguetes de formigó.  
 Els elements existents a reforçar es connectaran al nou forjat segons detalls de projecte. 
 La maquinària a utilitzar serà la bomba de formigonar. 
 Els mitjans auxiliars a utilitzar seran la grua i el cubilot per a formigonar. 
 Els perímetres dels forjats es delimitaran amb baranes per evitar les caigudes a diferent nivell. 
 
Sostre planta baixa 
 Al sostre de la planta baixa se’n distingeixen actuacions diferenciades: el reforç de l’estructura de 

l’ala nord, la formació de la llosa de balcó en el vestíbul, l’estructura metàl·lica de la marquesina 
de l’entrada, la llosa d’escala i la delimitació de les obertures de l’estructura que conformen la 
caixa de l’ascensor i els  nuclis d’escales.  
  

El reforç de les voltes:  
 Per a executar el reforç de les voltes prèviament s’haurà d’apuntalar el sostre des de la planta 

semisubterrani, ja en fase d’enderrocs. 
 Es col·locaran manualment els connectors i l’armat i es formigonarà amb bomba. 
 Els mitjans auxiliars a utilitzar seran material per a l’apuntalament, grua, bomba per a formigonar. 
 La maquinària a utilitzar serà: eines manuals i martell trencador, trepant, bomba per a 

formigonar. 
 Els operaris aniran assegurats amb arnès a línia de vida o a punts d’ancoratge.  
 El recurs preventiu controlarà l’execució dels treballs. 
 
Execució de la llosa de balcó:  
 Els treballs s’executaran  realitzant primer els enderrocs dels forats dels daus en paret 

manualment o amb martell elèctric, la formació dels daus de morter sense retracció en parets, la 
col·locació de biguetes d’acer, el retacat amb morter sense retracció. Es col·locaran els 
connectors a paret mitjançant formació de forat amb trepant i col·locació de barra d’acer amb tac 
químic. Finalment, es col·locaran els encofrats, s’armarà i es formigonarà amb bomba. 

 S’utilitzaran bastides com a mitjans auxiliars per a poder executar els treballs previs d’enderroc, 
formació de daus i col·locació de connectors. 

 La maquinària a utilitzar serà el trepant, la mescladora o formigonera, pistola per a injectar 
resines. 

 Durant els treballs d’encofrat, armat i formigonat els operaris aniran assegurats a línia de vida o a 
punts d’ancoratge. 
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 Una vegada formigonada la llosa, es col·locaran les baranes de seguretat. 
 No es retiraran les proteccions fins a eliminar el risc. 
 El recurs preventiu controlarà l’execució dels treballs. 

 
Execució de l’estructura metàl·lica de la marquesina:  
 Els treballs que s’executaran  primer seran els enderrocs dels forats dels daus en paret 

manualment o amb martell. Posteriorment es col·locaran els perfils metàl·lics que conformaran 
l’estructura. 

 Els mitjans auxiliars a utilitzar seran plataforma elevadora o plataforma de treball amb rodes amb 
baranes i un elevador tipus plataforma per a subjectar el material durant els treballs de soldatge. 

 La maquinària a utilitzar serà el soldador. 
 El recurs preventiu controlarà l’execució dels treballs. 

 
Delimitació d’obertures :  
 A mesura que es vagin pujant les parets que delimiten la caixa de l’ascensor i la del nucli de 

l’escala s’aniran rematant els forjats existents amb les noves parets segons detall de projecte, 
encofrant prèviament el buit que queda entre els dos elements i armant-ho segons projecte.  

 Els mitjans auxiliars a utilitzar seran bastides, i taulers, taulons i puntals per a encofrar. 
 Els treballadors aniran assegurats  a línies de vida o punts d’ancoratge atès que hi ha risc de 

caiguda a diferent nivell.  
 El recurs preventiu controlarà l’execució dels treballs. 

 
Formació escales (zona façana principal) 
 Manteniment de  les línies de vida o punts d’ancoratge. 
 Treballs previs d’enderrocs puntuals per a formació de daus i col·locació de connectors a 

elements estructurals existents. 
 Formació paret de càrrega. 
 Muntatge de l’encofrat, armat i formigonat. 
 Els mitjans auxiliars a utilitzar seran bastides, i taulers, taulons i puntals per a encofrar. 
 Els treballadors aniran assegurats  a línies de vida o punts d’ancoratge atès que hi ha risc de 

caiguda a diferent nivell.  
 El recurs preventiu controlarà l’execució dels treballs. 
 Una vegada executades les lloses es col·locaran les baranes. 
 
Formació forjat nou (zona escales interiors) 
 Manteniment de  les línies de vida o punts d’ancoratge. 
 Treballs previs d’enderrocs puntuals per a formació de daus i col·locació de connectors a 

elements estructurals existents. 
 Continuació d’estructura metàl·lica mitjançant soldadura. 
 Muntatge de d’encofrat, armat i formigonat. 
 Els mitjans auxiliars a utilitzar seran bastides, i taulers, taulons i puntals per a encofrar. 
 Els treballadors aniran assegurats  a línies de vida o punts d’ancoratge atès que hi ha risc de 

caiguda a diferent nivell.  
 El recurs preventiu controlarà l’execució dels treballs. 
 Una vegada executat el frojat es col·locaran les baranes. 

 
Formació escales (àmbit interior) 
 Manteniment de  les línies de vida o punts d’ancoratge. 
 Treballs previs d’enderrocs puntuals per a formació de daus i col·locació de connectors a 

elements estructurals existents. 
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 Continuació d’estructura metàl·lica mitjançant soldadura. 
 Muntatge de d’encofrat, armat i formigonat. 
 Els mitjans auxiliars a utilitzar seran bastides, i taulers, taulons i puntals per a encofrar. 
 Els treballadors aniran assegurats  a línies de vida o punts d’ancoratge atès que hi ha risc de 

caiguda a diferent nivell.  
 El recurs preventiu controlarà l’execució dels treballs. 
 Una vegada executades les lloses es col·locaran les baranes. 
 
Sostre planta primera 
 Al sostre de la planta baixa se’n distingeixen actuacions diferenciades: el reforç de l’estructura de 

l’ala nord, la formació de la llosa de balcó en el vestíbul, l’estructura metàl·lica de la marquesina 
de l’entrada, la llosa d’escala i la delimitació de les obertures de l’estructura que conformen la 
caixa de l’ascensor i el nucli d’escales de la façana principal i de l’àmbit interior. 

 
Execució del forjat nou:  
 Es formarà un forjat nou amb estructura metàl·lica i forjat col·laborant.  
 El procés d’execució serà. Enderroc de forat en paret per a la formació de daus, formació de 

daus de formigó en parets, col·locació de perfils metàl·lics en paret, col·locació de bigues 
metàl·liques, col·locació de xapa col·laborant, apuntalament i formació d’encofrats, armat i 
formigonat. 

 Els mitjans auxiliars a utilitzar seran grues, bastides i plataformes de treball. 
 La maquinària emprar serà trepant, pistola per injectar resines, ... 
 En tot moment els operaris aniran subjectats amb arnesos assegurats a línies de vida o punts 

d’ancoratge. 
 Una vegada formigonat el forjat, aquest restarà amb una barana en l’extrem lliure. 
 No es treballarà en la mateixa vertical. 
 El recurs preventiu vigilarà en tot moment els treballs. 
 
Col·locació de barana-encavallada:  
 Es col·locarà una encavallada que actuarà a mode de barana i disposarà d’uns perfils auxiliars 

que permetran subjectar una religa metàl·lica. 
 El procés d’execució serà: enderroc de forat en paret per a la formació de daus, formació de 

daus de formigó armats  en parets, col·locació de perfils metàl·lics en paret, col·locació de bigues 
metàl·liques, col·locació de relliga. En cas de no col·locar la relliga es mantindrà el límit del forjat 
que es manté amb barana.  

 Els mitjans auxiliars a utilitzar seran la grua, bastides i plataformes de treball. 
 La maquinària a emprar trepant, martell elèctric, soldador 
 Els operaris aniran assegurats amb arnesos subjectats a línies de vida o punts d’ancoratge. 
 No es treballarà a la mateixa vertical. 
 
Delimitació d’obertures :  
 A mesura que es vagin pujant les parets que delimiten la caixa de l’ascensor i la del nucli de 

l’escala s’aniran rematant els forjats existents amb les noves parets segons detall de projecte, 
encofrant prèviament el buit que queda entre els dos elements i armant-ho segons projecte.  

 Els mitjans auxiliars a utilitzar seran bastides, i taulers, taulons i puntals per a encofrar. 
 Els treballadors aniran assegurats  a línies de vida o punts d’ancoratge atès que hi ha risc de 

caiguda a diferent nivell.  
 El recurs preventiu controlarà l’execució dels treballs. 
 
Formació escales (zona façana principal) 
 Manteniment de  les línies de vida o punts d’ancoratge. 
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 Treballs previs d’enderrocs puntuals per a formació de daus i col·locació de connectors a 
elements estructurals existents. 

 Formació paret de càrrega. 
 Muntatge de l’encofrat, armat i formigonat. 
 Els mitjans auxiliars a utilitzar seran bastides, i taulers, taulons i puntals per a encofrar. 
 Els treballadors aniran assegurats  a línies de vida o punts d’ancoratge atès que hi ha risc de 

caiguda a diferent nivell.  
 El recurs preventiu controlarà l’execució dels treballs. 
 Una vegada executades les lloses es col·locaran les baranes. 
 
Formació forjat nou (zona escales interiors) 
 Manteniment de  les línies de vida o punts d’ancoratge. 
 Treballs previs d’enderrocs puntuals per a formació de daus i col·locació de connectors a 

elements estructurals existents. 
 Continuació d’estructura metàl·lica mitjançant soldadura. 
 Muntatge de d’encofrat, armat i formigonat. 
 Els mitjans auxiliars a utilitzar seran bastides, i taulers, taulons i puntals per a encofrar. 
 Els treballadors aniran assegurats  a línies de vida o punts d’ancoratge atès que hi ha risc de 

caiguda a diferent nivell.  
 El recurs preventiu controlarà l’execució dels treballs. 
 Una vegada executat el frojat es col·locaran les baranes. 

 
Formació escales (àmbit interior) 
 Manteniment de  les línies de vida o punts d’ancoratge. 
 Treballs previs d’enderrocs puntuals per a formació de daus i col·locació de connectors a 

elements estructurals existents. 
 Continuació d’estructura metàl·lica mitjançant soldadura. 
 Muntatge de d’encofrat, armat i formigonat. 
 Els mitjans auxiliars a utilitzar seran bastides, i taulers, taulons i puntals per a encofrar. 
 Els treballadors aniran assegurats  a línies de vida o punts d’ancoratge atès que hi ha risc de 

caiguda a diferent nivell.  
 El recurs preventiu controlarà l’execució dels treballs. 
 Una vegada executades les lloses es col·locaran les baranes. 
 
 
Sostre planta segona 
 
Execució del forjat nou:  
 Es formarà un forjat nou amb estructura metàl·lica i forjat col·laborant.  
 El procés d’execució serà. Enderroc de forat en paret per a la formació de daus, formació de 

daus de formigó en parets, col·locació de perfils metàl·lics en paret, col·locació de bigues 
metàl·liques, col·locació de xapa col·laborant, apuntalament i formació d’encofrats, armat i 
formigonat. 

 Els mitjans auxiliars a utilitzar seran grues, bastides i plataformes de treball. 
 La maquinària emprar serà trepant, pistola per injectar resines, ... 
 En tot moment els operaris aniran subjectats amb arnesos assegurats a línies de vida o punts 

d’ancoratge. 
 Una vegada formigonat el forjat, aquest restarà amb una barana en l’extrem lliure. 
 No es treballarà en la mateixa vertical. 
 El recurs preventiu vigilarà en tot moment els treballs. 
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Col·locació de barana-encavallada:  
 Es col·locarà una encavallada que actuarà a mode de barana i disposarà d’uns perfils auxiliars 

que permetran subjectar una religa metàl·lica. 
 El procés d’execució serà: enderroc de forat en paret per a la formació de daus, formació de 

daus de formigó armats  en parets, col·locació de perfils metàl·lics en paret, col·locació de bigues 
metàl·liques, col·locació de relliga. En cas de no col·locar la relliga es mantindrà el límit del forjat 
que es manté amb barana.  

 Els mitjans auxiliars a utilitzar seran la grua, bastides i plataformes de treball. 
 La maquinària a emprar trepant, martell elèctric, soldador 
 Els operaris aniran assegurats amb arnesos subjectats a línies de vida o punts d’ancoratge. 
 No es treballarà a la mateixa vertical. 
 
Delimitació d’obertures :  
 A mesura que es vagin pujant les parets que delimiten la caixa de l’ascensor i la del nucli de 

l’escala s’aniran rematant els forjats existents amb les noves parets segons detall de projecte, 
encofrant prèviament el buit que queda entre els dos elements i armant-ho segons projecte.  

 Els mitjans auxiliars a utilitzar seran bastides, i taulers, taulons i puntals per a encofrar. 
 Els treballadors aniran assegurats  a línies de vida o punts d’ancoratge atès que hi ha risc de 

caiguda a diferent nivell.  
 El recurs preventiu controlarà l’execució dels treballs. 
 
Formació escales (zona façana principal) 
 Manteniment de  les línies de vida o punts d’ancoratge. 
 Treballs previs d’enderrocs puntuals per a formació de daus i col·locació de connectors a 

elements estructurals existents. 
 Formació paret de càrrega. 
 Muntatge de l’encofrat, armat i formigonat. 
 Els mitjans auxiliars a utilitzar seran bastides, i taulers, taulons i puntals per a encofrar. 
 Els treballadors aniran assegurats  a línies de vida o punts d’ancoratge atès que hi ha risc de 

caiguda a diferent nivell.  
 El recurs preventiu controlarà l’execució dels treballs. 
 Una vegada executades les lloses es col·locaran les baranes. 
 
Formació forjat nou (zona escales interiors) 
 Manteniment de  les línies de vida o punts d’ancoratge. 
 Treballs previs d’enderrocs puntuals per a formació de daus i col·locació de connectors a 

elements estructurals existents. 
 Continuació d’estructura metàl·lica mitjançant soldadura. 
 Muntatge de d’encofrat, armat i formigonat. 
 Els mitjans auxiliars a utilitzar seran bastides, i taulers, taulons i puntals per a encofrar. 
 Els treballadors aniran assegurats  a línies de vida o punts d’ancoratge atès que hi ha risc de 

caiguda a diferent nivell.  
 El recurs preventiu controlarà l’execució dels treballs. 
 Una vegada executat el frojat es col·locaran les baranes. 

 
Formació escales (àmbit interior) 
 Manteniment de  les línies de vida o punts d’ancoratge. 
 Treballs previs d’enderrocs puntuals per a formació de daus i col·locació de connectors a 

elements estructurals existents. 
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 Continuació d’estructura metàl·lica mitjançant soldadura. 
 Muntatge de d’encofrat, armat i formigonat. 
 Els mitjans auxiliars a utilitzar seran bastides, i taulers, taulons i puntals per a encofrar. 
 Els treballadors aniran assegurats  a línies de vida o punts d’ancoratge atès que hi ha risc de 

caiguda a diferent nivell.  
 El recurs preventiu controlarà l’execució dels treballs. 
 Una vegada executades les lloses es col·locaran les baranes. 
 
 
Sostre planta tercera 
 
El reforç de les voltes i forjats unidireccionals:  
 Per a executar el reforç de les voltes prèviament s’haurà d’apuntalar el sostre des de la planta 

tercera, ja abans d’iniciar la fase d’enderrocs. 
 Es col·locaran manualment els connectors i l’armat i es formigonarà amb bomba. 
 Els mitjans auxiliars a utilitzar seran material per a l’apuntalament, grua, bomba per a formigonar. 
 La maquinària a utilitzar serà: eines manuals i martell trencador, trepant, bomba per a 

formigonar. 
 Els operaris aniran assegurats amb arnès a línia de vida o a punts d’ancoratge.  
 El recurs preventiu controlarà l’execució dels treballs. 
 
Execució del forjat nou:  
 Es formarà un forjat nou amb estructura metàl·lica i forjat col·laborant.  
 El procés d’execució serà. Enderroc de forat en paret per a la formació de daus, formació de 

daus de formigó en parets, col·locació de perfils metàl·lics en paret, col·locació de bigues 
metàl·liques, col·locació de xapa col·laborant, apuntalament i formació d’encofrats, armat i 
formigonat. 

 Els mitjans auxiliars a utilitzar seran grues, bastides i plataformes de treball. 
 La maquinària emprar serà trepant, pistola per injectar resines, ... 
 En tot moment els operaris aniran subjectats amb arnesos assegurats a línies de vida o punts 

d’ancoratge. 
 Una vegada formigonat el forjat, aquest restarà amb una barana en l’extrem lliure. 
 No es treballarà en la mateixa vertical. 
 El recurs preventiu vigilarà en tot moment els treballs. 
 
Formació escales (zona façana principal) 
 Manteniment de  les línies de vida o punts d’ancoratge. 
 Treballs previs d’enderrocs puntuals per a formació de daus i col·locació de connectors a 

elements estructurals existents. 
 Formació paret de càrrega. 
 Muntatge de l’encofrat, armat i formigonat. 
 Els mitjans auxiliars a utilitzar seran bastides, i taulers, taulons i puntals per a encofrar. 
 Els treballadors aniran assegurats  a línies de vida o punts d’ancoratge atès que hi ha risc de 

caiguda a diferent nivell.  
 El recurs preventiu controlarà l’execució dels treballs. 
 Una vegada executades les lloses es col·locaran les baranes. 
 
Formació forjat nou (zona escales interiors) 
 Manteniment de  les línies de vida o punts d’ancoratge. 
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 Treballs previs d’enderrocs puntuals per a formació de daus i col·locació de connectors a 
elements estructurals existents. 

 Continuació d’estructura metàl·lica mitjançant soldadura. 
 Muntatge de d’encofrat, armat i formigonat. 
 Els mitjans auxiliars a utilitzar seran bastides, i taulers, taulons i puntals per a encofrar. 
 Els treballadors aniran assegurats  a línies de vida o punts d’ancoratge atès que hi ha risc de 

caiguda a diferent nivell.  
 El recurs preventiu controlarà l’execució dels treballs. 
 Una vegada executat el frojat es col·locaran les baranes. 

 
Formació escales (àmbit interior) 
 Manteniment de  les línies de vida o punts d’ancoratge. 
 Treballs previs d’enderrocs puntuals per a formació de daus i col·locació de connectors a 

elements estructurals existents. 
 Continuació d’estructura metàl·lica mitjançant soldadura. 
 Muntatge de d’encofrat, armat i formigonat. 
 Els mitjans auxiliars a utilitzar seran bastides, i taulers, taulons i puntals per a encofrar. 
 Els treballadors aniran assegurats  a línies de vida o punts d’ancoratge atès que hi ha risc de 

caiguda a diferent nivell.  
 El recurs preventiu controlarà l’execució dels treballs. 
 Una vegada executades les lloses es col·locaran les baranes. 
 
 
Sostre planta quarta - coberta 
 
Col·locació biga de coberta:  
 Es col·locarà la biga metàl·lica que conforma la pendent de la coberta, amb pilaret soldat a biga 

del sostre de planta tercera segons detall de projecte i indicacions de la DF. 
 Els mitjans auxiliars a utilitzar seran grues, bastides i plataformes de treball. 
 La maquinària emprar serà trepant, pistola per injectar resines,soldador ... 
 En tot moment els operaris aniran subjectats amb arnesos assegurats a línies de vida o punts 

d’ancoratge. 
 No es treballarà en la mateixa vertical. 
 El recurs preventiu vigilarà en tot moment els treballs. 

 
Formació forjats zona façana principal:  
 Es formaran els forjats nous de la zona de façana principal. 
 Primer de tot, s’aixecaran les parets de càrrega on calgui. A continuació s’executarà el forjat, 

mitjanant la formació de daus en parets existents, la col·locació de bigues, armat i formigonat. 
 Els mitjans auxiliars a utilitzar seran grues, material d’apuntalament, bastides i plataformes de 

treball. 
 La maquinària emprar serà martell elèctric, formigonera, soldador.  
 En tot moment els operaris aniran subjectats amb arnesos assegurats a línies de vida o punts 

d’ancoratge. 
 Una vegada formigonat el forjat, aquest restarà amb una barana en l’extrem lliure. 
 No es treballarà en la mateixa vertical. 
 El recurs preventiu vigilarà en tot moment els treballs. 

 
Rehabilitació d’estructura de coberta (zona pati central):  
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 El projecte preveu rehabilitar l’estructura de la coberta del pati central. 
 Els treball contemplen la neteja i reparació puntual de les encavallades mixtes de formigó i acer i 

la protecció d’aquestes amb pintures. 
 Per a poder executar els treballs es muntarà una plataforma de treball que ocuparà tota la 

superfície que ocupa l’estructura. 
 La maquinària a utilitzar serà principalment eines manuals, bufador i mesclador. 
 El mitjà auxiliar principal a emprar serà la plataforma de treball. 
 El recurs preventiu vigilarà en tot moment l’execució dels treballs. 
 No es treballarà en la mateixa vertical. 
 
Formació forjat nou (zona escales interiors) 
 Manteniment de  les línies de vida o punts d’ancoratge. 
 Treballs previs d’enderrocs puntuals per a formació de daus i col·locació de connectors a 

elements estructurals existents. 
 Continuació d’estructura metàl·lica mitjançant soldadura. 
 Muntatge de d’encofrat, armat i formigonat. 
 Els mitjans auxiliars a utilitzar seran bastides, i taulers, taulons i puntals per a encofrar. 
 Els treballadors aniran assegurats  a línies de vida o punts d’ancoratge atès que hi ha risc de 

caiguda a diferent nivell.  
 El recurs preventiu controlarà l’execució dels treballs. 
 Una vegada executat el frojat es col·locaran les baranes. 

 
Formació escales (àmbit interior) 
 Manteniment de  les línies de vida o punts d’ancoratge. 
 Treballs previs d’enderrocs puntuals per a formació de daus i col·locació de connectors a 

elements estructurals existents. 
 Continuació d’estructura metàl·lica mitjançant soldadura. 
 Muntatge de d’encofrat, armat i formigonat. 
 Els mitjans auxiliars a utilitzar seran bastides, i taulers, taulons i puntals per a encofrar. 
 Els treballadors aniran assegurats  a línies de vida o punts d’ancoratge atès que hi ha risc de 

caiguda a diferent nivell.  
 El recurs preventiu controlarà l’execució dels treballs. 
 Una vegada executades les lloses es col·locaran les baranes. 
 
 
Sostre caixa escala – caixa ascensors: 
 
Formació forjat de caixa de l’ascensor:  
 Es formarà el forjat unidireccional que cobrirà el nucli dels ascensors de la façana principal.  
 Primer de tot, s’aixecaran les parets de càrrega. A continuació s’executarà el forjat, mitjançant 

formació de daus en parets existents, la col·locació de bigues, armat i formigonat. 
 Els mitjans auxiliars a utilitzar seran grues, material d’apuntalament, bastides i plataformes de 

treball. 
 La maquinària emprar serà martell elèctric, formigonera, soldador.  
 En tot moment els operaris aniran subjectats amb arnesos assegurats a línies de vida o punts 

d’ancoratge. 
 Una vegada formigonat el forjat, s’hi col·locarà una barana perimetral.  
 No es treballarà en la mateixa vertical. 
 El recurs preventiu vigilarà en tot moment els treballs. 
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Formació forjat zona escales interiors:  
 Es formarà la llosa massissa que cobrirà el nucli de les escales interiors. 
 Primer de tot, s’aixecarà l’estructura metàl·lica o de fàbrica de maó on calgui. 
 A continuació s’executarà el forjat, l’encofrat, armat i formigoant.  
 Els mitjans auxiliars a utilitzar seran grues, material d’apuntalament, bastides i plataformes de 

treball. 
 La maquinària emprar serà martell elèctric, formigonera, soldador.  
 En tot moment els operaris aniran subjectats amb arnesos assegurats a línies de vida o punts 

d’ancoratge. 
 Una vegada formigonat el forjat, aquest restarà amb una barana en l’extrem lliure. 
 No es treballarà en la mateixa vertical. 
 El recurs preventiu vigilarà en tot moment els treballs. 
 
Varis: Formació de dintells nous. 
 Treballs auxiliars de formació de daus i col·locació de connectors. 
 Enderroc de l’obertura fins a la meitat del gruix de la paret i col·locació del perfil. Retacat. 
 Enderroc de l’altra meitat i col·locació del perfil restant. 
 Els mitjans a utilitzar serà bastides de cavallets o plataformes de treball, punts d’ancoratge, 

puntals, material d’encofrar. 
 La maquinària a utilitzar serà maquinària petita elèctrica, eines manuals, mescladora, 

formigonera, ... 
 No es treballarà en la mateixa vertical. 
 El recurs preventiu vigilarà en tot moment els treballs. 
 Quan hi hagi risc de caigudes a diferent nivell, els operaris aniran subjectats amb arnesos 

assegurats a línies de vida o punts d’ancoratge. 
 
FASE COBERTA 
Es distingeixen diferents tipus d’actuacions en coberta: la rehabilitació de les cobertes inclinades de 
teula existents, la substitució de la coberta del pati central i la formació de cobertes planes. 
 
Rehabilitació de la teulada existent 
 Per a poder iniciar els treballs de rehabilitació s’han d’executar els treballs previs de retirada de 

les teules existents amb la selecció de les que es puguin aprofitar i les que no, fins a deixar la 
solera d’encadellat neta per a rebre la nova coberta. 

 La formació de la nova coberta contempla al col·locació d’un panell amb aïllament i la col·locació 
de les teules d’aprofitament junt a teules d’aportació. 

 L’arranjament de les cobertes existents  es realitzarà per personal qualificat que anirà en tot 
moment assegurat amb arnesos amb sistemes anticaigudes lligats a línia de vida i/o punts 
d’ancoratge retràctils instal·lats prèviament a les cobertes existents amb risc de caiguda a 
diferent nivell. 

 Els mitjans auxiliars per a realitzar aquests treballs seran del tipus grua, contenidors, eslingues, 
baixants d’enderrocs, sacs, politges, cordes amb ganxo de seguretat, escales de mà, línies de 
vida. La maquinària ha utilitzar serà eines manuals, maquinària elèctrica,... 

 El recurs preventiu revisarà en tot moment la correcta execució dels treballs en cobertes i terrats.   
 

Formació de coberta en pati central 
 Prèviament s’haurà hagut de rehabilitar l’estructura existent. 
 La formació de la nova coberta contempla la col·locació de nous perfils metàl·lics per a rebre el 

lluernari. 
 Aquests treballs el realitzarà per personal qualificat que anirà en tot moment assegurat amb 
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arnesos amb sistemes anticaigudes lligats a línia de vida i/o punts d’ancoratge retràctils 
instal·lats prèviament a les cobertes existents amb risc de caiguda a diferent nivell. 

 Els mitjans auxiliars per a realitzar aquests treballs seran del tipus grua, contenidors, eslingues, 
baixants d’enderrocs, sacs, politges, cordes amb ganxo de seguretat, escales de mà, línies de 
vida. La maquinària ha utilitzar serà eines manuals, maquinària elèctrica,... 

 El recurs preventiu revisarà en tot moment la correcta execució dels treballs en cobertes i terrats.   
 
Cobertes planes 
 Per a la formació de les cobertes transitables els treballs a realitzar seran: formació de pendents, 

impermeabilització amb sistema bicapa de dues làmines electromèriques, col·locació de 
geotèxtil, amb o sense aïllament de plaques de poliestirè extruït, formació de capa de protecció 
de morter i pavimentació,  els operaris aniran assegurats en tot moment amb sistemes 
anticaigudes lligats a línia de vida quan hi hagi risc de caiguda a  diferent nivell. 

 Els mitjans auxiliars per a realitzar aquests treballs seran del tipus grua, contenidors, eslingues, 
baixants d’enderrocs, sacs, politges, cordes amb ganxo de seguretat, escales de mà, línies de 
vida. La maquinària ha utilitzar serà eines manuals, maquinària elèctrica,... 

 Els treballs els realitzaran personal qualificat. 
 El recurs preventiu revisarà en tot moment la correcta execució dels treballs en cobertes i terrats.   

 
 

FASE TANCAMENTS I ACABATS 
Es distingeixen diferents tipus d’actuacions en coberta: la rehabilitació de les cobertes inclinades de 
teula existents, la substitució de la coberta del pati central i la formació de cobertes planes. 
 
Façana principal 
 El projecte contempla l’ampliació d’obertures de la façana principal, la neteja de la seva 

superfície, la substitució de tots els tancaments practicables i la col·locació de gelosies de lames 
d’alumini. 

 Per a poder realitzar els treballs s’ha de col·locar una bastida en tota la superfície de façana. 
Aquesta bastida servirà, a la vegada, de protecció per a l’execució de la coberta de l’edifici 
principal. 

 Els mitjans auxiliars per a realitzar aquests treballs seran del tipus bastida, grua, contenidors, 
eslingues, baixants d’enderrocs, sacs, politges, cordes amb ganxo de seguretat, línies de vida, 
plataformes elevadores... 

 La maquinària ha utilitzar serà eines manuals, maquinària elèctrica,... 
 El recurs preventiu revisarà en tot moment la correcta execució dels treballs.  
 

Façana interior 
 El projecte contempla la rehabilitació de la façana que antigament conformava la façana del pati 

interior. 
 Els treballs a realitzar contemplen també ampliació i modificació d’obertures, la neteja de la seva 

superfície, la substitució o arranjament dels tancaments practicables i conformar de nou el 
revestiment. 

 Per a poder realitzar els treballs s’ha de col·locar una bastida en tota la superfície del tancament. 
 Els mitjans auxiliars per a realitzar aquests treballs seran del tipus bastida, grua, contenidors, 

eslingues, baixants d’enderrocs, sacs, politges, cordes amb ganxo de seguretat, línies de vida. 
La maquinària ha utilitzar serà eines manuals, maquinària elèctrica,... 

 El recurs preventiu revisarà en tot moment la correcta execució dels treballs.  
 

Altres tancaments i divisòries: 
 Els treballs de tancament i divisòries contemplen:  

o Formació de divisòries i tancaments amb material ceràmic 
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o Formació de divisòries amb plaques de cartró-guix laminat i estructura metàl·lica 
o Col·locació d’aïllament amb placa de poliestirè extruït 
o Restauració de fusteries de fusta exterior i manteniment de vidre existent o substitució per 

vidre amb càmera o  vidre amb càmera laminat, segons correspongui. 
o Subministrament i col·locació de fusteria exterior noves consistents en: fusteries d’alumini 

amb vidre, portes d’acer galvanitzat acabat pintat i porta enrotllable automatitzada. 
o Subministrament i col·locació de fusteries a l’interior de l’edifici corresponent a : portes de 

fusta, portes metàl·liques tallafocs, envà acústic, cortines separadores, portes automàtiques 
de vidre, fusteria fixa amb perfilaria d’inox i vidre, substitució de les portes de l’ascensor. 

 Els mitjans auxiliars per a realitzar aquests treballs seran del tipus escales de mà, bastida 
tubular, bastida amb cavallets, plataformes elevadores,  muntacàrregues, carretó elevador, 
transpalet... La maquinària ha utilitzar seran eines manuals, maquinària elèctrica,... 

 Quan es treballi al costat d’obertures tipus finestres o balcons, aquestes romandran tancades. Si 
hi ha risc de caiguda a diferent nivell, es protegirà l’obertura amb una xarxa per evitar el risc de 
caiguda o bé l’operari anirà assegurat amb un arnès amb sistema anticaigudes lligat a un punt 
d’ancoratge o a línia de vida. 

 No es podran tirar objectes ni runa per cap obertura. 
 El recurs preventiu revisarà en tot moment la correcta execució dels treballs. 

 
Treballs d’instal·lacions 
 Són els treballs destinats a la: 

o Instal·lació de sanejament i evacuació amb tubs de pvc-u 
o Instal·lació d’aigua sanitària, amb escomesa, tubs de d’acer inoxidable i distribució amb tubs 

de polietilè reticular. 
o Instal·lació de calefacció amb bomba de calor. 
o Instal·lació de ventilació amb recuperadors de calor, conductes, reixetes i difusors, i altres 

complements. 
o Instal·lació d’extracció d’aire formada per conductes, ventiladors i altres accessoris. 
o Instal·lació d’electricitat segons projecte amb nova escomesa. 
o Instal·lació d’enllumenat segons projecte. 
o Instal·lació de veu i dades. 
o Instal·lació de TV. 
o Instal·lació de videoporter. 
o Instal·lació de control d’accés. 
o Instal·lació de detecció d’intrusió. 
o Instal·lació contraincendis. 
o Instal·lació de sistema de comunicació interior. 

  
 Per a realitzar els treballs s’utilitzaran mitjans auxiliars com escales de mà, bastides de cavallets, 

bastides tubulars i plataformes de treball, carretó elevador, transpalet. La maquinària més 
habitual seran eines manuals, maquinària elèctrica, grup de soldadura, comprovador de corrent.  

 Quan hi hagi risc de caiguda a diferent nivell els operaris aniran assegurats en tot moment amb 
sistemes anticaigudes lligats a línia de vida o punts d’ancoratge. 

 Quan es treballi al costat d’obertures tipus finestres o balcons, aquestes romandran tancades. Si 
hi ha risc de caiguda a diferent nivell, es protegirà l’obertura amb una xarxa per evitar el risc de 
caiguda o bé l’operari anirà assegurat amb un arnès amb sistema anticaigudes lligat a un punt 
d’ancoratge o lligat a línia de vida. 

 No es podran tirar objectes ni runa per cap obertura. 
 El recurs preventiu revisarà en tot moment la correcta execució dels treballs. 
 Per a la realització dels treballs d’instal·lació de transport vertical i arranjament dels ascensors 

existents els operaris  que realitzin treballs en la instal·lació de transport vertical i arranjament 
dels ascensors existents seran personal qualificat. 
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 Quan hi hagi risc de caiguda a diferent nivell els operaris aniran assegurats en tot moment amb 
sistemes anticaigudes lligats a línia de vida o punts d’ancoratge. 

 Els ascensors existents estaran fora de servei fins que no hagin passat la inspecció favorable de 
la ECA.  
 
 

Treballs d’acabats (a l’interior de l’edifici) 
 Són els treballs de formació i reparació de:  cel rasos, revestiments verticals, paviments i 

pintures. 
 Els mitjans auxiliars per a realitzar aquests treballs seran del tipus escales de mà, bastida 

tubular, bastida amb cavallets, carretó elevador, transpalet i plataformes elevadores o 
muntacàrregues. La maquinària ha utilitzar serà eines manuals, maquinària elèctrica,... 

 Quan es treballi al costat d’obertures tipus finestres o balcons, aquestes romandran tancades. Si 
hi ha risc de caiguda a diferent nivell, es protegirà l’obertura amb una xarxa per evitar el risc de 
caiguda o bé l’operari anirà assegurat amb un arnès amb sistema anticaigudes lligat a un punt 
d’ancoratge o lligat a línia de vida. 

 No es podran tirar objectes ni runa per cap obertura. 
 El recurs preventiu revisarà en tot moment la correcta execució dels treballs. 

 
Treballs d’arranjament de façanes  
 Els treballs de façana contemplen; 

o Neteja i arranjament de façanes existents (cornisa, lloses...) 
o Aplacats de paraments verticals exterior 
o Arrebossat vertical exterior 
o Pintat vertical exterior 

 Els mitjans auxiliars a utilitzar per a realitzar es anteriors treballs seran: bastida tubular, bastida 
de cavallets, escales metàl·liques, eines manuals, plataforma elevadora, politja manual, 
plataforma de càrrega i descàrrega. La maquinària contempla martell elèctric, formigonera 
elèctrica, petita maquinària elèctrica, màquina de projectar morter... 

 Quan es realitzin els treballs d’arranjament de les façanes interiors al pati, es delimitarà l’àmbit  
de treball en planta baixa per evitar la caiguda d’objectes a diferent nivell sobre els altres operaris 
de l’obra. 

 No es podran tirar objectes ni runa per cap obertura. 
 El recurs preventiu revisarà en tot moment la correcta execució dels treballs. 

 
 

 

GESTIÓ I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS 
 

Gestió i transport de terres i residus. 
 En el moment d’implantar l’obra s’habilita un espai exterior sobre el paviment asfàltic, i tancat 

perimetralment per una tanca tipus Rivisa, per a la classificació i gestió de residus inerts i no 
especials. A l’interior de l’edifici s’habilitarà un espai per a l’apilament ordenat dels residus 
especials pels quals no es necessiti una autorització especial per a ser manipulats, a fi de 
procedir al seu inventari a final d’obra i gestionar-los conjuntament, per un gestor autoritzat. 

 A obra es classificaran els residus de construcció o demolició en fraccions segons Reial Decret 
105/2008, amb mitjans manuals. 

 Els mitjans auxiliars seran carretons, carretó elevador,lones de polietilè; i la maquinària a utilitzar 
mini pala carregadora, retroexcavadora mitjana, eines manuals i maquinària petita. 

 La càrrega per al transport  a gestor de residus o centre de reciclatge es realitzarà: en el cas de 
les terres, o bé amb mitjans mecànics o manuals sobre contenidor o bé amb retroexcavadora 
directament sobre camió. Els residus es carregaran amb mitjans manuals i/o mecànics sobre 
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contenidor. Pel transport de les terres i runa, sigui sobre camió o contenidor, la caixa del camió o 
el contenidors aniran coberts amb una lona de PE. 

 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, 
hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut 
de l’obra segons els seus mitjans i procediments de treball. 

  
 

12.2. Ordre d'execució dels treballs 
 

0. Implantació d’obra 
1. Obertura de la paret de l pati i enderroc de l’escala vestíbul: 

1. Conformar encavallada in situ 
2. Enderroc de l’escala 
3. Enderroc de la paret de tancament del pati, envans, forjats i cobertes 
4. Enderrocs generals 

 
2. Formació de nous fonaments i estructura (excepte escales interiors) 
3. Enderroc escales interiors i formació d’estructura nova 
4. Rehabilitació de coberta i arranjament de façana.  
5. Treballs interiors de tancaments, instal·lacions i acabats. 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, 
durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a 
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 

  
12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls 
de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte 
a altres. 

   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, 
reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 

  
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 

INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
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sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres 
reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions 
Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 
aconsellada.  

  
14. MEDIAMBIENT LABORAL 
 

  
14.1. Agents atmosfèrics 
 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines 
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 

  
14.2. Il·luminació 
 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran 
de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la 
utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 

l’ús ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes 
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc 
de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 
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Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 

  
14.3. Soroll 
 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la 
construcció: 
 

Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i 
Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre 
d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives 

  
14.4. Pols 
 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 

 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
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 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i 
el temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que 
és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El 
problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla 
específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i 
Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 
suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 

 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra 
la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 

confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
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Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 

  
14.5. Ordre i neteja 
 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel 
que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 

materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 

utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 

directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  
14.6. Radiacions no ionitzants 
 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, 
però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja 
(IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia 
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a 
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria 
estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un 
efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se 
ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia 
professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
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Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir 
que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, 
haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la 
dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. 
Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos 
capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través 
dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 
nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits 
en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la 
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La 
norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 
Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament 
amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de 
mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el 
temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no 
protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de 
dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o 
resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és 
perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per 
a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de 
l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos 
involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al 
cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la 
limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per 
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. 
Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant 
pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una 
exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció 
que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del 
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treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-
se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de 
protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. 
Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant 
qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels 
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un 
eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o 
inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants 
se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per 
exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir 
distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al 
quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es 
propaguen en diferent longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan 
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o 
continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment 
potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat 
polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el 
teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden 
causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en 
forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el 
cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas 
d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i 
quatre classes següents: 
 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 

700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la 
resposta de centelles. 

 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es 

defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; 

l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, 

però no respecte a la reflexió difusa. 
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser 

perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de 
la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de 
dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, 
encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs 
làser: 
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a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del 

raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de 

prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no 
protegits, que pot resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte 
de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que 
pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els 
deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip 
làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de 
treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent 
èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la 
classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la 
pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en 
el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la 
genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 
registrada i comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, 
però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 
 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de 
l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas 
tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de 
disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de 
l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha 
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques 
al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials 
inflamables o explosius. 

 
- Equip: 
 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la 
classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera 
l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus 
de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades 
per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 

 
- Operació: 
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a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins 

de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos 
persones estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de 
làser. 

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels 
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin 
el risc de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al 
pit de l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 
utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a 
guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que 
pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció 
que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 
les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb 
la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de 
protecció individual, formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment 
d’alineacions i nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de 
perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les 
ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser 
que es tracti. 

  
14.7. Radiacions ionitzants 
 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen 
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus 
de radiació, com són: 
 

 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i 
edificis. 

 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 

sediments, moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar 
un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un 
entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 

 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els 
aeroports; detecció de cartes bomba. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 
radiacions ionizants. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X 
amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en 
forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in 
vivo". 

 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
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 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui 

mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts 

o equips generadors de radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles 

de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, 

com l’argó-40 o el fòsfor-32. 
 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent 
el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de 
Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica 
contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus 
dels teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en 
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot 
tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme 
en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per 
exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les 
radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i 
amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint 
la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és 
inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que 
s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que 
també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en 
general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 
consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre 
que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la 
roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que 
absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 

  
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha 
de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut 
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 
primer i més accessible. 

 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en 
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piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 

embuatada en empenya i turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega 

pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada 

tipus de material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 

posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 

potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el 
que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat 
i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball 
de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 
l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors 
o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si 
això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, 
coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la 
producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 

 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
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1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 

següents criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de 

gravetat de la càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 

davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 

afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 

homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material 
per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de 
dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre 
uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a 
condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

  
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en 
l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o 
apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, 
personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta 
garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 
d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 
elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 
 
Codi UA Descripció 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre 
muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m 
amb sistema de seguretat integrat 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat 
HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-ampolles, 

vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides 
normalitzades 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat amb protector 
de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, 
regle guia longitudinal i transversal 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
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HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre de seguretat de 
reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció individual, 
d'alçària 1 m 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida de cavallets 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 
HX11X030 u Pinça manual ergonòmica pel transport de blocs i totxos 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics o roscats 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 
HX11X038 u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 
HX11X042 u Puntal metàl·lic telescòpic amb pestells de seguretat col·locats sobre dorments de fusta 
HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 
HX11X045 u Estrebat de pou amb tensor 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema de protecció 

integrat 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa practicable 

per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en rails de 

grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 
HX11X056 u Plataforma de muntatge en interior de caixa d'ascensor amb sistema de seguretat integrat 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 
HX11X064 u Cinturó portaeines 
HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 
HX11X069 u Ventosa de seguretat per a la manipulació de vidres 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 

1200 kg 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de 3 mm de 

gruix 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 
HX11X082 u Porta per a l'accés peatonal a l'obra (si no es pogués habilitar alguna porta existent aquesta 

seria de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub 
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs). 

HX11X083 u Porta per a l'accés de vehicles a l'obra (si no es pogués habilitar alguna porta existent aquesta 
seria de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub 
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i 
acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat a la barana 
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HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de llargària 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches telescópiques 

per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 
mm2 i piqueta de connexió a terra 

HX11Z001 u Barana definitiva per a protecció contra caigudes. 
HX11X038 u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades 

 
  
  

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC- MESURES 

  
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte 
de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció 
signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del 
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
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En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC- MESURES 

  
19. RECURSOS PREVENTIUS 
 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres 
de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència 
dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 
procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació 
dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista 
serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
com es defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de 
treball detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, 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 pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga 
a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a 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 terra 

subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de 
recurs preventiu: 
 
ENDERROCS 

RETIRADA D'ELEMENTS DE FIBROCIMENT 
ENDERROC D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA 
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D'ELEMENTS - DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 
ENDERROC DE COBERTES 
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES 

MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA 
ESTRUCTURES D'ACER 
REFORÇ ESTRUCTURAL 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB SOSTRES D'ELEMENTS 
PREFABRICATS / LLOSES MASSISSES 

COBERTES INCLINADES 
COBERTES INCLINADES DE TEULES 
INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I 
ACABAMENTS DE COBERTES 

REVESTIMENTS 
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, 
MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. ) 
CEL RASOS 
PINTATS I ENVERNISSATS 
REVESTIMENTS DECORATIUS 
IMPERMEABILITZACIONS 
AÏLLAMENTS 

ENVIDRAMENTS 
COL·LOCACIÓ DE VIDRES 

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I 
COL·LECTORS SUSPESOS, FUMS ) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, 
DRENATGES ) 

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT 
ASCENSORS 

INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
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PARALLAMPS 
INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS 

APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...) 
 
 
  

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial 
Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, 
entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és 
objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci 
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat 
això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti 
conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si 
després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al 
col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no 
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol 
tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-
se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les 
mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions 
o obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-
se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció 
de les senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin 

de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els 
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riscos que no s’hagin pogut eliminar. 
  

21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 

Es preveu que els accessos a l’obra es realitzin pel c/ Concepció a fi d’evitar aturar el trànsit 
en la rotonda que conforma la plaça del Rei i així disminuir les afectacions. 
 
En l’estudi de seguretat i salut s’ha estudiat les modificacions de la senyalització viària 
actual a fi de millorar la circulació en l’entorn de l’obra, reduint places d’aparcament i 
modificant els recorreguts de vianants. (Veure plànol implantació prèvia). 
 
Previ inici dels treballs el Contractista haurà de validar amb el departament de mobilitat de la 
ciutat qualsevol modificació i afectació a la via pública. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, 
les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que 
comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents 
fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per 
a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació 
d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran 
les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a 
l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  
21.1. Normes de Policia 
 

 Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i 
sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i 
de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús 
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que 
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quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 
 
 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i 
l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús 
comú o particular. 

  
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

 Ocupació del tancament de l’obra 
 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per 
fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a 
pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia 
de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una 
franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un 
pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a 
la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per 
la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre 
seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants 
d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En 
aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 
 Situació de casetes i contenidors. 

 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 

situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 

per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap 
carril de circulació. 

 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a 
mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
 Situació de grues-torre i muntacàrregues 

 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
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 Canvis de la Zona Ocupada 
 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

  
21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 

 Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes 
les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de 
trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, 
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 
 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 

 
 Accés a l’obra 
 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 
 

  
21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 
d’evitar accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de 
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càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 

 
 Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de 
l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de 
l’obra i es prendran les següents mesures: 
 
 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la 
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el 
carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant 
el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà 
una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a 
carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador 
de Seguretat de l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre 
la calçada. 

 
 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o 
cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre 
per l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
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contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 
 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions 
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la 
via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, 
el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la 

construcció a realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la 
caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m 
d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i 
horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que 
sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 

 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda 
d’objectes i la propagació de pols. 

 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc 

de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre 
les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les 
façanes. 

 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les 

mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del 
tancament de l’obra. 

  
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests 
límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures 
indicades per a càrregues i descàrregues. 

  
21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

 Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores 
de pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a 
la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 
l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
 Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
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Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més 
enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de 
ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament 
podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 
 Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  
21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei 
de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun 
dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

  
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

 Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials 
de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un 

terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m). 
 
 Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades 
o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) 
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 
m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els 
quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
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col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 
tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de 
la marxa. 
 

  
 Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 
x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
 Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri 
d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 

l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 

passos provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 

diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 

l’obstacle de les obres. 
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les 
obres. 

 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en 
vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes 
rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 
 
 Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat 
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana 
fixa de protecció. 
 
 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
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Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
compliran les següents condicions mínimes: 
 
 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un 

cercle d’1,5 m de diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 

peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un 

pendent màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 
senyalització. 
 
 Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat 
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
 Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

  
21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 

 Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de 
Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures 
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, 
sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 
 Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o 
per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades 
d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
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En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament 
durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de 
coordinar les operacions. 

  
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 

  
22.1. Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 
 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 

  
22.2. Mesures de protecció a tercers 
 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
 
1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant 

el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
2. El recorregut de vianants per la calçada es protegirà per tanques pesades de formigó 

tipus New Jersei amb balisamel lluminós. 
3. Durant els treballs a realitzar a l’interior de l’edifici no s’abocaran objectes, runa ni 

partícules per les obertures de façana. Durant els treballs d’enderroc les obertures  de 
façana romandran tancades o protegides amb lones per evitar la projecció d’objectes, 
runa i partícules a la via pública. 

4. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís 
de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció 
a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib 
nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de perill. 

5. Quan es realitzin escomeses de les instal·lacions en vorera es protegirà el forat 
horitzontal amb planxes metàl·liques i s’abalisarà el seu perímetre amb tanques 

6. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà 
un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i 
lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment 
es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material 
resistent. 

7. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís 
de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció 
a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib 
nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill. En aquest 
cas, el trànsit de vehicles es desviarà pels carrers adjunts a l’obra. 

8. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 
 

  
23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra 
són: 
 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
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 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al 
seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures 
mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 

  
24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 
RD.1627/97 

  
25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 

L’avaluaucó de riscs s’ha realitzat amb el programa Estudi i Pla de Seguretat i Salut v.3.5. 
del TCQ2000, de l’ITEC. 
 

E01 ENDERROCS 
E01.EZ00 RETIRADA D'ELEMENTS DE FIBROCIMENT
RETIRADA D'ELEMENTS DE FIBROCIMENT. L'EMPRESA - INSCRITA AL RERA - CONTRACTADA PER A LA 
REALITZACIÓ DELS TREBALSS, HAURÀ D'APORTAR UN PLA DE TREBALL PER LA RETIRADA DELS CITATS 
ELEMENTS I, ABANS DE COMENÇAR, S'HAURÀ D'HAVER APROVAT PEL DEPARTAMENT DE TERBALL. 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS AL LLOC DE RETIRADA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ELEMENTS A RETIRAR EN ALÇADA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNES  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: ESLLAVISSADES D'OBJECTES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MECÀNIQUES I MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCTE DEL PROCÉS D´ENDERROC  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: DESMUNTATGE DELS ELEMENTS DE FIBROCIMENT  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: PRODUIT PER LES MÀQUINES D´ENDERROC  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES DE PERCUSSIÓ I TRENCADORES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H148Z001 ut Conjunt d'EPIS per a retirada de fibrociment format casc, guants, màscares per a 

protecció respiratòria, ulleres contra projecció de partícules, protectors auditius, 
calçat adequat i  granota amb caputxa, amb tancament elàstic facial, mànigues i 
camals, d'un sol us,  per a treballs amb ambients amb partícules perilloses. 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /17 /26 

HZ000001 ut Arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, per a incorporar a un element 
d'amarrament o línia de vida o sistema anticaigudes, homologat segons les normes 
UNE vigents.  

1 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /3 /6 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 3 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
4 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 

superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals, d'alçària 1 
m, fixada per pressió contra els paraments laterals verticals i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

HBB0Z001 m Línia de vida per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons i arnés de seguretat, 
punt d'ancoratge o dispositiu anticaigudes amb enrotllador i retrocés de automàtic 
fixat a estructura metàl·lica auxiliar, tot fixat a punts estables de l'estrucutura. 

1 

HBBAB11Z ut Panell amb pictogrames normalitzats de senyalització de les normes de prevenció 
de riscos laborals, i  que inclourà els següents, com a mínim: 
- prohibit l'accés a personal no autoritzat,  
- us obligatori de: casc, protectors auditius, protectors de la vista, guants, botes de 
seguretat, arnés, mascaretes 
- perill en general, de maquinària en moviment, risc elèctric, càrregues suspeses i 
de caiguda d'objectes,  
- i el text: 'en aquesta obra és obligatori fer ús de totes les normes de prevenció de 
riscos laborals' 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /13 /17 /26 
/27 

HBBAB12Z ut Panell  per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma 
normalitzat i text descriptiu, de pvc de 21x30cms. 

1 /2 /3 /4 /5 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /5 /10 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /3 /5 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
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I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 26 /27 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000I04 S'abalisarà la zona de treball mitjançant cintes de dos colors. 3 /4 /6 /10 /17 
I0000I05 S'indicarà que s'estan realitzant treballs de retirada d'elements de fibrociment. 3 /4 /6 /10 /17 
I0000I06 Es disposarà d'una zona específica d'aplec dels materials de fibrociment, abalisada i 

senyalitzada. 
3 /4 /6 /10 /17 

I0000I07 El material amb fibrociment estarà ben empaquetat abans de ser retirat de l'obra segons 
pla.  

10 /17 

I000OI03 A les zones de treball de retirada de fibrociment no es podrà entrear a realitzar altres 
feines. 

3 /4 /6 /10 /17 

 
  

E01.EZ01 ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA
ENDERROC D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS ENTERRATS REALITZAT AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS,  A 
POCA PROFUNDITAT, AMB CÀRREGA DE RUNA SOBRE MINIPALA CARREGADORA,TRANSPORT INTERIOR D'OBRA 
I APILAMENT DE LA RUNA .  INCLOU, FONAMENTS EN FORMIGÓ EN MASSA I ARMAT, DE MAMPOSTERIA I 
INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT DE FORMIGÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCCIÓ I RETIRADA DE RUNA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE SUPERFÍCIES IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS D'ENDERROC  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENY IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MÀQUINES PER A ENDERROCS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINES MÀQUINES ENDERROCS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /9 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 

segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
26 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 

17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 
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H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques 

2 /4 /9 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /9 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /14 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
4 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta per a l'accés peatonal a l'obra (si no es pogués habilitar alguna porta existent 

aquesta seria de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, 
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs). 

25 

HX11X083 u Porta per a l'accés de vehicles a l'obra (si no es pogués habilitar alguna porta 
existent aquesta seria de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 

de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 /25 

H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAB11Z ut Panell amb pictogrames normalitzats de senyalització de les normes de prevenció 

de riscos laborals, i  que inclourà els següents, com a mínim: 
- prohibit l'accés a personal no autoritzat,  
- us obligatori de: casc, protectors auditius, protectors de la vista, guants, botes de 
seguretat, arnés, mascaretes 
- perill en general, de maquinària en moviment, risc elèctric, càrregues suspeses i 
de caiguda d'objectes,  
- i el text: 'en aquesta obra és obligatori fer ús de totes les normes de prevenció de 
riscos laborals' 

2 /9 /10 /12 /13 
/17 /25 /26 /27 

HBBAB12Z ut Panell  per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma 
normalitzat i text descriptiu, de pvc de 21x30cms. 

2 /4 /12 /25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4 /10 /25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 10 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
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I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

E01.EZ02 ENDERROC D'ESTRUCTURES AÈRIES
ENDERROC D'ESTRUCTURES PORTANTS DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, METÀL.LIQUES, DE FÀBRICA AMB 
REVOLTONS CERÀMICS, FORMIGÓ O FUSTA, REALITZAT SOBRE LA RASANT DEL TERRENY AMB MITJANS 
MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA L´ENDERROC D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT. 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓN DE MATERIAL D'ENDERROC  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: AL EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA, PIC  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EN EL PROCÉS D´ENDERROC  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL AMB OXIACETILÈNIC  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: GASOS TALL OXIACETILÈNIC 

POLS EN ENDERROCS 
POLS DE FIBRES D´AMIANT 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: PARÀSITS, MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MÀQUINES D´ENDERROC  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC 

MARTELL TRENCADOR PNEUMÀTIC 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /14 /17 
/20 /24 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /17 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

15 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 

segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
14 /26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /14 /15 
/17 /20 /24 /25 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb 
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, 
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

15 

H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant 15 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /14 /15 
/20 /24 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

25 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

15 

H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

15 

H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb 
serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

15 

H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada  de 
90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat 
a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs 

5 

HZ000001 ut Arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, per a incorporar a un element 
d'amarrament o línia de vida o sistema anticaigudes, homologat segons les normes 
UNE vigents.  

1 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 

porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 

15 /20 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /3 /6 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 3 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
4 

HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 20 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
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HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 17 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta per a l'accés peatonal a l'obra (si no es pogués habilitar alguna porta existent 

aquesta seria de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, 
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs). 

25 

HX11X083 u Porta per a l'accés de vehicles a l'obra (si no es pogués habilitar alguna porta 
existent aquesta seria de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 

superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

5 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBB0Z001 m Línia de vida per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons i arnés de seguretat, 
punt d'ancoratge o dispositiu anticaigudes amb enrotllador i retrocés de automàtic 
fixat a estructura metàl·lica auxiliar, tot fixat a punts estables de l'estrucutura. 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 
HBBAB11Z ut Panell amb pictogrames normalitzats de senyalització de les normes de prevenció 

de riscos laborals, i  que inclourà els següents, com a mínim: 
- prohibit l'accés a personal no autoritzat,  
- us obligatori de: casc, protectors auditius, protectors de la vista, guants, botes de 
seguretat, arnés, mascaretes 
- perill en general, de maquinària en moviment, risc elèctric, càrregues suspeses i 
de caiguda d'objectes,  
- i el text: 'en aquesta obra és obligatori fer ús de totes les normes de prevenció de 
riscos laborals' 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /13 /15 
/17 /20 /25 /26 
/27 

HBBAB12Z ut Panell  per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma 
normalitzat i text descriptiu, de pvc de 21x30cms. 

1 /2 /3 /4 /5 /12 
/15 /25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4 /10 /12 /15 
/25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

3 /25 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

20 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
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I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció , en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 
I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

E01.EZ03 ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - 
DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 

ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMIENTS AMB RETIRADA I DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS, REALIZATS 
EN L'INTERIOR DE LA EDIFICACIÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA L´ENDERROC 
D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS ENDERROC 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ELEMENTS A ENDERROCAR EN ALÇADA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNES  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: ESLLAVISSADES D'OBJECTES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MECÀNIQUES I MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCTE DEL PROCÉS D´ENDERROC  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: POLS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: PRODUIT PER LES MÀQUINES D´ENDERROC  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES DE PERCUSSIÓ I TRENCADORES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /26 
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H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, 
homologat segons UNE-EN 397 

1 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /17 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 

segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 

UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 
17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 

HZ000001 ut Arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, per a incorporar a un element 
d'amarrament o línia de vida o sistema anticaigudes, homologat segons les normes 
UNE vigents.  

1 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /3 /6 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 3 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
4 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 17 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 

superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals, d'alçària 1 
m, fixada per pressió contra els paraments laterals verticals i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

HBB0Z001 m Línia de vida per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons i arnés de seguretat, 
punt d'ancoratge o dispositiu anticaigudes amb enrotllador i retrocés de automàtic 
fixat a estructura metàl·lica auxiliar, tot fixat a punts estables de l'estrucutura. 

1 

HBBAB11Z ut Panell amb pictogrames normalitzats de senyalització de les normes de prevenció 
de riscos laborals, i  que inclourà els següents, com a mínim: 
- prohibit l'accés a personal no autoritzat,  
- us obligatori de: casc, protectors auditius, protectors de la vista, guants, botes de 
seguretat, arnés, mascaretes 
- perill en general, de maquinària en moviment, risc elèctric, càrregues suspeses i 
de caiguda d'objectes,  
- i el text: 'en aquesta obra és obligatori fer ús de totes les normes de prevenció de 
riscos laborals' 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /13 /17 /26 
/27 

HBBAB12Z ut Panell  per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma 
normalitzat i text descriptiu, de pvc de 21x30cms. 

1 /2 /3 /4 /5 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /5 /10 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
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I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 26 /27 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

E01.EZ04 ENDERROC DE COBERTES
ENDERROC DE COBERTES AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS, ENVANS I DIVISÒRIES 

ENFONSAMENT DE PART DE LA COBERTA 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA I MATERIAL SOBRANT  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: EN EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS D'ELEMENTS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EN PROCESSOS D´ENDERROC  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL AMB OXIACETILÈNIC  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: GASOS TALL OXIACETILÈNIC 

POLS ENDERROC 
POLS FIBRES D'AMIANT 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
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 Situació: PARÀSITS, MÚRIDS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /14 /20 
/24 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

1 /10 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

15 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 

segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
14 /26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /14 /24 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb 
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, 
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

15 

H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant 15 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /14 /15 
/20 /24 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

12 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

15 

H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

15 

H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb 
serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

15 

H148U010 u Granota amb caputxa, amb tancament elàstic facial, mànigues i camals, d'un sol us, 
amb segell CE 0121, tipus 5 categoria III, per a treballs amb ambients amb 
partícules perilloses 

17 

HZ000001 ut Arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, per a incorporar a un element 
d'amarrament o línia de vida o sistema anticaigudes, homologat segons les normes 
UNE vigents.  

1 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 1 /2 
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requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 /2 

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 

15 /20 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /3 /6 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 3 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
4 

HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 20 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 17 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
3 /4 /5 

HBB0Z001 m Línia de vida per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons i arnés de seguretat, 
punt d'ancoratge o dispositiu anticaigudes amb enrotllador i retrocés de automàtic 
fixat a estructura metàl·lica auxiliar, tot fixat a punts estables de l'estrucutura. 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 
HBBAB11Z ut Panell amb pictogrames normalitzats de senyalització de les normes de prevenció 

de riscos laborals, i  que inclourà els següents, com a mínim: 
- prohibit l'accés a personal no autoritzat,  
- us obligatori de: casc, protectors auditius, protectors de la vista, guants, botes de 
seguretat, arnés, mascaretes 
- perill en general, de maquinària en moviment, risc elèctric, càrregues suspeses i 
de caiguda d'objectes,  
- i el text: 'en aquesta obra és obligatori fer ús de totes les normes de prevenció de 
riscos laborals' 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /13 /15 
/17 /20 /26 /27 

HBBAB12Z ut Panell  per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma 
normalitzat i text descriptiu, de pvc de 21x30cms. 

1 /2 /3 /4 /5 /12 
/20 

HBBI0001 m2 Lona PE 10 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /3 /4 /10 /12 

/15 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 

inclòs 
3 /4 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

20 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 1 /3 /5 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 /5 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 
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I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /17 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /27 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 1 /14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
15 /20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 15 /20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 15 /20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 15 /20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 15 /20 
I0000096 No fumar 15 /20 
I0000099 Establir una zona de protecció , en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 
I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000I01 Prioritzar l'us de plataformes elevadores o bastides per a realitzar els treballs. 1 
I0000I02 Impedir l'accés al personal a la zona de caiguda d'objectes. 5 

 
  

E01.EZ05 ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ZONA DE TREBALL EN PARÍMETRES D'ESPAIS BUIT TIPUS CAIXES D'ESCALA. 

ABOCAMENT DE RUNA EN ESPAIS DE L'EDIFICI HABILITATS COM A 
CONDUCTES NATURALS. 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL O MECÀNICA  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: EN EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA I PICS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS D´ENDERROC  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: PROCESSOS DE TALL  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: PARÀSITS I MÚRIDS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
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27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /14 /24 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 

segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
14 /26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /14 /24 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /14 /24 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

HZ000001 ut Arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, per a incorporar a un element 
d'amarrament o línia de vida o sistema anticaigudes, homologat segons les normes 
UNE vigents.  

1 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /3 /6 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 3 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
4 

HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 17 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBB0Z001 m Línia de vida per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons i arnés de seguretat, 

punt d'ancoratge o dispositiu anticaigudes amb enrotllador i retrocés de automàtic 
fixat a estructura metàl·lica auxiliar, tot fixat a punts estables de l'estrucutura. 

1 

HBBAB11Z ut Panell amb pictogrames normalitzats de senyalització de les normes de prevenció 
de riscos laborals, i  que inclourà els següents, com a mínim: 
- prohibit l'accés a personal no autoritzat,  
- us obligatori de: casc, protectors auditius, protectors de la vista, guants, botes de 
seguretat, arnés, mascaretes 
- perill en general, de maquinària en moviment, risc elèctric, càrregues suspeses i 
de caiguda d'objectes,  
- i el text: 'en aquesta obra és obligatori fer ús de totes les normes de prevenció de 
riscos laborals' 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /13 /17 /26 
/27 

HBBAB12Z ut Panell  per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma 
normalitzat i text descriptiu, de pvc de 21x30cms. 

1 /2 /3 /4 /5 

HBBI0001 m2 Lona PE 10 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4 /5 /10 

 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 1 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 1 /3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 1 /3 /5 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 1 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000I02 Impedir l'accés al personal a la zona de caiguda d'objectes. 1 /3 

 
  

 
E02 MOVIMENTS DE TERRES
E02.EZ02 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDARIA,  APLEGANT LES TERRES PROP DE LA 
EXCAVACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS A RASES I POUS  
TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES DE PAS IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
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14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: MÀQUINES EXCAVACIÓ  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC EXCAVACIÓ  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 

segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
14 /26 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 

17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

14 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

12 /25 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 

hidràulics o roscats 
3 

HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
10 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta per a l'accés peatonal a l'obra (si no es pogués habilitar alguna porta existent 

aquesta seria de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, 
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs). 

25 

HX11X083 u Porta per a l'accés de vehicles a l'obra (si no es pogués habilitar alguna porta 
existent aquesta seria de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 1 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
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Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 3 /12 
HBBAB11Z ut Panell amb pictogrames normalitzats de senyalització de les normes de prevenció 

de riscos laborals, i  que inclourà els següents, com a mínim: 
- prohibit l'accés a personal no autoritzat,  
- us obligatori de: casc, protectors auditius, protectors de la vista, guants, botes de 
seguretat, arnés, mascaretes 
- perill en general, de maquinària en moviment, risc elèctric, càrregues suspeses i 
de caiguda d'objectes,  
- i el text: 'en aquesta obra és obligatori fer ús de totes les normes de prevenció de 
riscos laborals' 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

HBBAB12Z ut Panell  per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma 
normalitzat i text descriptiu, de pvc de 21x30cms. 

1 /2 /3 /6 /12 /25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /10 /12 /25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 

inclòs 
1 /2 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

E02.EZ05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT A 
ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
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1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 1 1 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /10 /12 
/14 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 

segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
14 /26 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /6 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques 

1 /2 /6 /10 /12 
/17 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

12 /25 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
10 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X082 u Porta per a l'accés peatonal a l'obra (si no es pogués habilitar alguna porta existent 

aquesta seria de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, 
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs). 

25 

HX11X083 u Porta per a l'accés de vehicles a l'obra (si no es pogués habilitar alguna porta 
existent aquesta seria de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 

25 
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2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i 
amb el desmuntatge inclòs 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBBAB11Z ut Panell amb pictogrames normalitzats de senyalització de les normes de prevenció 
de riscos laborals, i  que inclourà els següents, com a mínim: 
- prohibit l'accés a personal no autoritzat,  
- us obligatori de: casc, protectors auditius, protectors de la vista, guants, botes de 
seguretat, arnés, mascaretes 
- perill en general, de maquinària en moviment, risc elèctric, càrregues suspeses i 
de caiguda d'objectes,  
- i el text: 'en aquesta obra és obligatori fer ús de totes les normes de prevenció de 
riscos laborals' 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB12Z ut Panell  per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma 
normalitzat i text descriptiu, de pvc de 21x30cms. 

1 /12 /25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /10 /12 /14 
/25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

 
E03 FONAMENTS 
E03.E01 FONAMENTS SUPERFICIALS
FONAMENTS SUPERFICIALS REALIZATS AMB FORMIGÓ EN MASA O ARMAT, CONSIDERANT PER A LA SEVA 
EXECUCIÓ, ENCOFRAT (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), ABOCAMENT DE FORMIGÓ DES DE CAMIÓ, AMB 
CUBILOT O BOMBA, I MUNTATGE D'ARMADURES. INCLOU LA CAPA DE FORMIGÓ DE NETEJA. 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
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CAIGUDES A POUS O RASES 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ATRAPAMENT PER ENCOFRATS 

PLAFONS DE MALLA ELECTROSOLDADA 
ELEMENTS FERRALLATS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

CIRCULACIÓ A LA VORA DE RASES I POUS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

25 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 

amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
9 /10 
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motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
4 

HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta per a l'accés peatonal a l'obra (si no es pogués habilitar alguna porta existent 

aquesta seria de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, 
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs). 

25 

HX11X083 u Porta per a l'accés de vehicles a l'obra (si no es pogués habilitar alguna porta 
existent aquesta seria de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAB11Z ut Panell amb pictogrames normalitzats de senyalització de les normes de prevenció 

de riscos laborals, i  que inclourà els següents, com a mínim: 
- prohibit l'accés a personal no autoritzat,  
- us obligatori de: casc, protectors auditius, protectors de la vista, guants, botes de 
seguretat, arnés, mascaretes 
- perill en general, de maquinària en moviment, risc elèctric, càrregues suspeses i 
de caiguda d'objectes,  
- i el text: 'en aquesta obra és obligatori fer ús de totes les normes de prevenció de 
riscos laborals' 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/13 /16 /18 /25 

HBBAB12Z ut Panell  per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma 
normalitzat i text descriptiu, de pvc de 21x30cms. 

1 /2 /4 /16 /25 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /10 /25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 

inclòs 
1 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
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I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

 
E04 ESTRUCTURES 
E04.E01 ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA
ESTRUCTURES REALITZADES AMB PARETS DE CÀRREGA COMPOSADES PER PEÇES (CERÀMIQUES, DE 
FORMIGÓ, ETC.), INCLOENT-HI ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ 
D'ARMADURA, SOSTRE D'ELEMENTS PREFABRICATS I ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ERRADES D'ENCOFRATS I APUNTALAMENTS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 

SERRA DE FORADAR  FUSTES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SERRA DE FORADAR FUSTES 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: AMB FORMIGONERES 

ELEMENTS INDUSTRIALITZATS RESISTENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
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 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 

palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /11 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /18 
/25 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /25 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

HZ000001 ut Arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, per a incorporar a un element 
d'amarrament o línia de vida o sistema anticaigudes, homologat segons les normes 
UNE vigents.  

1 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 

amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 

9 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 /11 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 18 
HX11X042 u Puntal metàl·lic telescòpic amb pestells de seguretat col·locats sobre dorments de 

fusta 
3 
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HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 /25 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
10 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 /25 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta per a l'accés peatonal a l'obra (si no es pogués habilitar alguna porta existent 

aquesta seria de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, 
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs). 

25 

HX11X083 u Porta per a l'accés de vehicles a l'obra (si no es pogués habilitar alguna porta 
existent aquesta seria de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

10 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

3 

H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBB0Z001 m Línia de vida per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons i arnés de seguretat, 
punt d'ancoratge o dispositiu anticaigudes amb enrotllador i retrocés de automàtic 
fixat a estructura metàl·lica auxiliar, tot fixat a punts estables de l'estrucutura. 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /25 
HBBAB11Z ut Panell amb pictogrames normalitzats de senyalització de les normes de prevenció 

de riscos laborals, i  que inclourà els següents, com a mínim: 
- prohibit l'accés a personal no autoritzat,  
- us obligatori de: casc, protectors auditius, protectors de la vista, guants, botes de 
seguretat, arnés, mascaretes 
- perill en general, de maquinària en moviment, risc elèctric, càrregues suspeses i 
de caiguda d'objectes,  
- i el text: 'en aquesta obra és obligatori fer ús de totes les normes de prevenció de 
riscos laborals' 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /14 
/16 /18 /25 

HBBAB12Z ut Panell  per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma 
normalitzat i text descriptiu, de pvc de 21x30cms. 

1 /2 /3 /4 /16 /25 
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HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /3 /4 /6 /9 
/25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

E04.E03 ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES D'ELEMENTS D'ACER ENSAMBLATS MITJANÇANT CARGOLS O SOLDADURA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
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4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA, ÀREA DE TREBALL  

ELEMENTS PUNTXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TROSSEJAT D'ESCÒRIA 

TREBALLS AMB RADIAL 
TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: GASOS DE SOLDADURES  
19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 
 Situació: SOLDADURA ELÈCTRICA  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ 

MATERIAS INFLAMABLES 
 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: SOLDADURES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /15 /16 
/20 /21 /25 

H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, 
homologat segons UNE-EN 397 

1 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 /19 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

13 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 



Projecte bàsic i executiu  de rehabilitació de l’antic edifici de la Teneria per a Edifici Docent i Arxiu Comarcal de l’Anoia. 
Expedient 1845 - octubre 2016. 
 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

 
MEMÒRIA Pàgina:  97/212 
 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /6 /9 /10 /11 
/20 /21 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques 

2 /4 /6 /9 /10 /11 
/14 /15 /19 /20 
/21 /25 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb 
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, 
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

10 

H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant 10 /19 
H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 

homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 
1 

H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /20 
/21 /25 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat 
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de 
cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-
EN 348 

16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /25 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10 /19 

H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

19 

H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb 
serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

10 /19 

HZ000001 ut Arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, per a incorporar a un element 
d'amarrament o línia de vida o sistema anticaigudes, homologat segons les normes 
UNE vigents.  

1 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 /9 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 

15 /20 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
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HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 1 /4 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 1 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 9 /13 /15 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta per a l'accés peatonal a l'obra (si no es pogués habilitar alguna porta existent 

aquesta seria de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, 
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs). 

25 

HX11X083 u Porta per a l'accés de vehicles a l'obra (si no es pogués habilitar alguna porta 
existent aquesta seria de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de 

llargària 
16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBB0Z001 m Línia de vida per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons i arnés de seguretat, 
punt d'ancoratge o dispositiu anticaigudes amb enrotllador i retrocés de automàtic 
fixat a estructura metàl·lica auxiliar, tot fixat a punts estables de l'estrucutura. 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 /25 
HBBAB11Z ut Panell amb pictogrames normalitzats de senyalització de les normes de prevenció 

de riscos laborals, i  que inclourà els següents, com a mínim: 
- prohibit l'accés a personal no autoritzat,  
- us obligatori de: casc, protectors auditius, protectors de la vista, guants, botes de 
seguretat, arnés, mascaretes 
- perill en general, de maquinària en moviment, risc elèctric, càrregues suspeses i 
de caiguda d'objectes,  
- i el text: 'en aquesta obra és obligatori fer ús de totes les normes de prevenció de 
riscos laborals' 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /25 

HBBAB12Z ut Panell  per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma 
normalitzat i text descriptiu, de pvc de 21x30cms. 

1 /2 /4 /9 /11 /16 
/25 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4 /6 /9 /11 /25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 

inclòs 
2 /11 /25 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
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I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 /15 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /15 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 19 /20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000099 Establir una zona de protecció , en treballs de soldadura i tall amb serra radial 19 /20 /21 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000I01 Prioritzar l'us de plataformes elevadores o bastides per a realitzar els treballs. 15 
I000A001 La superfície d'aplec serà el més horitzontal possible. Els perfils es recolzaran damunt de 

fustes. 
4 

I000A002 Els operaris es mantindran fora de la superfície d'influència dels treballs de soldadura. 4 /15 /17 /21 
I000A003 Per tal d'accedir a llocs de treball elevats es farà servir escales o bastides tubulars. 4 
I000A004 Les maniobres de col·locació dels perfils seran realitzades per un mínim de 3 operaris. 4 /11 
I000A005 Un mínim de 2 operaris guiaran els perfils, mentre un 3r dirigirà l'operació de col·locació. 4 /11 
I000A006 Es senyalitzarà la zona d'espurnes de les soladures. 4 /15 /17 /21 
I000A007 Si hi ha fortes ràfegues de vent es supendran les operacions de desplaçament dels 

perfils. 
4 /14 
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E04.EZ03 REFORÇ ESTRUCTURAL
ÉS EL CONJUNT DE TREBALLS A LA REALITZACIÓ DE REFORÇOS METÀL·LICS DE L'ESTRUCUTURA, TANT 
VERTICALS COM HORITZONTALS, QUE PODEN SER DE DIVERSOS TIPUS I UNIR-SE MECÀNICAMENT O PER 
SOLDADURA. INCLOSA LA COL·LOCACIÓ DE LLINDES. 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA, ÀREA DE TREBALL  

ELEMENTS PUNTXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TROSSEJAT D'ESCÒRIA 

TREBALLS AMB RADIAL 
TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: GASOS DE SOLDADURES  
19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 
 Situació: SOLDADURA ELÈCTRICA  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ 

MATERIAS INFLAMABLES 
 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: SOLDADURES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /15 /16 /20 
/21 

H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, 
homologat segons UNE-EN 397 

1 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 /19 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

13 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 

9 
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homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /6 /9 /10 /11 
/20 /21 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques 

2 /4 /6 /9 /10 /11 
/15 /19 /20 /21 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb 
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, 
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

10 

H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant 10 /19 
H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 

homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 
1 

H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 /20 /21 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat 
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de 
cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-
EN 348 

16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10 /19 

H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

19 

H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb 
serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

10 /19 

HZ000001 ut Arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, per a incorporar a un element 
d'amarrament o línia de vida o sistema anticaigudes, homologat segons les normes 
UNE vigents.  

1 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

9 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 

15 /20 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X042 u Puntal metàl·lic telescòpic amb pestells de seguretat col·locats sobre dorments de 

fusta 
1 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 

rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
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HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 1 /4 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 13 /15 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de 

llargària 
16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBB0Z001 m Línia de vida per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons i arnés de seguretat, 
punt d'ancoratge o dispositiu anticaigudes amb enrotllador i retrocés de automàtic 
fixat a estructura metàl·lica auxiliar, tot fixat a punts estables de l'estrucutura. 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 
HBBAB11Z ut Panell amb pictogrames normalitzats de senyalització de les normes de prevenció 

de riscos laborals, i  que inclourà els següents, com a mínim: 
- prohibit l'accés a personal no autoritzat,  
- us obligatori de: casc, protectors auditius, protectors de la vista, guants, botes de 
seguretat, arnés, mascaretes 
- perill en general, de maquinària en moviment, risc elèctric, càrregues suspeses i 
de caiguda d'objectes,  
- i el text: 'en aquesta obra és obligatori fer ús de totes les normes de prevenció de 
riscos laborals' 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /15 /16 
/17 /19 /20 /21 

HBBAB12Z ut Panell  per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma 
normalitzat i text descriptiu, de pvc de 21x30cms. 

1 /2 /4 /6 /9 /11 
/16 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4 /6 /9 /11 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 

inclòs 
2 /11 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
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I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 /15 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /15 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 19 /20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000099 Establir una zona de protecció , en treballs de soldadura i tall amb serra radial 19 /20 /21 
I0000I01 Prioritzar l'us de plataformes elevadores o bastides per a realitzar els treballs. 15 
I000A001 La superfície d'aplec serà el més horitzontal possible. Els perfils es recolzaran damunt de 

fustes. 
4 /11 /13 

I000A002 Els operaris es mantindran fora de la superfície d'influència dels treballs de soldadura. 4 /11 /15 /17 
I000A003 Per tal d'accedir a llocs de treball elevats es farà servir escales o bastides tubulars. 4 /11 /13 
I000A004 Les maniobres de col·locació dels perfils seran realitzades per un mínim de 3 operaris. 4 /11 /13 
I000A005 Un mínim de 2 operaris guiaran els perfils, mentre un 3r dirigirà l'operació de col·locació. 4 /11 /13 
I000A006 Es senyalitzarà la zona d'espurnes de les soladures. 4 /15 /17 
I000A007 Si hi ha fortes ràfegues de vent es supendran les operacions de desplaçament dels 

perfils. 
4 /11 

 
  

E04.EZ05 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB SOSTRES D'ELEMENTS PREFABRICATS 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT I/O   FORJATS COL·LABORANTS I/O ESCALES, INCLOENT-HI ENCOFRATS 
(FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ D'ARMADURA,  I ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
AMB CUBILOT O BOMBA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ERRADES D'ENCOFRATS I APUNTALAMENTS  



Projecte bàsic i executiu  de rehabilitació de l’antic edifici de la Teneria per a Edifici Docent i Arxiu Comarcal de l’Anoia. 
Expedient 1845 - octubre 2016. 
 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

 
MEMÒRIA Pàgina:  104/212 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREES DE TREBALL  

OBJETOS PUNTXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 

 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SERRA DE FORADAR FUSTA 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
ÚS DE RADIAL 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: FORMIGONERA 

ELEMENTS INDUSTRIALITZATS RESISTENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

14 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /11 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /18 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

HZ000001 ut Arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, per a incorporar a un element 
d'amarrament o línia de vida o sistema anticaigudes, homologat segons les normes 
UNE vigents.  

1 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
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HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 /11 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 18 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 
HX11X042 u Puntal metàl·lic telescòpic amb pestells de seguretat col·locats sobre dorments de 

fusta 
1 /3 

HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 /4 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
10 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
10 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /4 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 
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HBB0Z001 m Línia de vida per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons i arnés de seguretat, 
punt d'ancoratge o dispositiu anticaigudes amb enrotllador i retrocés de automàtic 
fixat a estructura metàl·lica auxiliar, tot fixat a punts estables de l'estrucutura. 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAB11Z ut Panell amb pictogrames normalitzats de senyalització de les normes de prevenció 

de riscos laborals, i  que inclourà els següents, com a mínim: 
- prohibit l'accés a personal no autoritzat,  
- us obligatori de: casc, protectors auditius, protectors de la vista, guants, botes de 
seguretat, arnés, mascaretes 
- perill en general, de maquinària en moviment, risc elèctric, càrregues suspeses i 
de caiguda d'objectes,  
- i el text: 'en aquesta obra és obligatori fer ús de totes les normes de prevenció de 
riscos laborals' 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 

HBBAB12Z ut Panell  per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma 
normalitzat i text descriptiu, de pvc de 21x30cms. 

1 /2 /3 /4 /11 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /3 /4 /6 /9 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 

inclòs 
2 /4 /11 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000016 Organitzar el pas sobre taulers col.locats a sobre dels armats dels sostres 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
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I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I000A004 Les maniobres de col·locació dels perfils seran realitzades per un mínim de 3 operaris. 11 
I000A005 Un mínim de 2 operaris guiaran els perfils, mentre un 3r dirigirà l'operació de col·locació. 11 
I000A007 Si hi ha fortes ràfegues de vent es supendran les operacions de desplaçament dels 

perfils. 
11 

 
  

 
E05 COBERTES INCLINADES 
E05.E01 COBERTES INCLINADES DE TEULES
COL.LOCACIÓ DE TEULES SOBRE COBERTA INCLINADA PRESSES AMB MORTER SOBRE FALDÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
SUPERFÍCIE INCLINADA I IRREGULAR 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
SUPERFÍCIES INCLINADES I IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: MATERIALS I EINES  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN APLECS DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES ELÈCTRICS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /6 /9 /11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /18 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-

1 
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EN 355 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /16 /18 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X038 u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades 4 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 

perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 

H153B050 u Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm col·locades 
horitzontalment cada 40 cm i unides amb 5 tires verticals de la mateixa platina 

1 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 2 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
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I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 13 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E05.E04 INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE COBERTES 
INSTAL.LACIÓ DE PEÇES ESPECIALS, CLARABOIES, LLUERNARIS I REMATS PER A LA CONFECCIÓ DE COBERTES 
INCLINADES (SENSE CONFIRMAR) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS EN OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS EN OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANUTENCIÓ DE PECES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES I MATERIALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TALLS I AJUSTAMENT DE PECES  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 1 1 
 Situació: SOLDADURES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /9 /10 

H1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731 

10 



Projecte bàsic i executiu  de rehabilitació de l’antic edifici de la Teneria per a Edifici Docent i Arxiu Comarcal de l’Anoia. 
Expedient 1845 - octubre 2016. 
 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

 
MEMÒRIA Pàgina:  110/212 
 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /9 /10 /14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /14 /15 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb 
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, 
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

10 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
9 /10 /14 /15 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X038 u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades 4 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 2 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
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I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E06.E04 DIVISÒRIES ( OBRA ) 
PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 CM 
COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREADE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ I AJUST DE MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL I AJUSTOS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
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18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB AGLOMERANTS I ADHESIUS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /10 /11 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /17 /18 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /16 /17 /18 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

HZ000001 ut Arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, per a incorporar a un element 
d'amarrament o línia de vida o sistema anticaigudes, homologat segons les normes 
UNE vigents.  

1 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

13 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 /2 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 10 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 

de cavallets 
13 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X030 u Pinça manual ergonòmica pel transport de blocs i totxos 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 11 /18 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 16 
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de protecció integrat 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 

de 3 mm de gruix 
16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 6 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 /10 /17 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

HBB0Z001 m Línia de vida per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons i arnés de seguretat, 
punt d'ancoratge o dispositiu anticaigudes amb enrotllador i retrocés de automàtic 
fixat a estructura metàl·lica auxiliar, tot fixat a punts estables de l'estrucutura. 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAB11Z ut Panell amb pictogrames normalitzats de senyalització de les normes de prevenció 

de riscos laborals, i  que inclourà els següents, com a mínim: 
- prohibit l'accés a personal no autoritzat,  
- us obligatori de: casc, protectors auditius, protectors de la vista, guants, botes de 
seguretat, arnés, mascaretes 
- perill en general, de maquinària en moviment, risc elèctric, càrregues suspeses i 
de caiguda d'objectes,  
- i el text: 'en aquesta obra és obligatori fer ús de totes les normes de prevenció de 
riscos laborals' 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAB12Z ut Panell  per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma 
normalitzat i text descriptiu, de pvc de 21x30cms. 

1 /4 /11 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
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I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

E06.E05 DIVISÒRIES ( PREFABRICATS, PLADUR, ALUMINI, FUSTA, ETC. )
PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX A BASE DE PLAFONS PREFABRICATS ANCORATS ENTRE SI 
O A ELEMENTS FIXOS I ESTRUCTURALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALL, MANIPULACIÓ MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: EN MANS I PEUS AL MANIPULAR MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TALL DE MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS I COLES 
PIGMENTSI MÀSTICS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 /17 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /18 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 17 
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149 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
10 /11 

H145D002 u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /17 /18 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/16 /17 /18 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

HZ000001 ut Arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, per a incorporar a un element 
d'amarrament o línia de vida o sistema anticaigudes, homologat segons les normes 
UNE vigents.  

1 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

13 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 /2 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 10 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 

de cavallets 
13 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 18 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 /4 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 

de 3 mm de gruix 
16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 /10 /17 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 

1 
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clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

HBB0Z001 m Línia de vida per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons i arnés de seguretat, 
punt d'ancoratge o dispositiu anticaigudes amb enrotllador i retrocés de automàtic 
fixat a estructura metàl·lica auxiliar, tot fixat a punts estables de l'estrucutura. 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAB11Z ut Panell amb pictogrames normalitzats de senyalització de les normes de prevenció 

de riscos laborals, i  que inclourà els següents, com a mínim: 
- prohibit l'accés a personal no autoritzat,  
- us obligatori de: casc, protectors auditius, protectors de la vista, guants, botes de 
seguretat, arnés, mascaretes 
- perill en general, de maquinària en moviment, risc elèctric, càrregues suspeses i 
de caiguda d'objectes,  
- i el text: 'en aquesta obra és obligatori fer ús de totes les normes de prevenció de 
riscos laborals' 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAB12Z ut Panell  per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma 
normalitzat i text descriptiu, de pvc de 21x30cms. 

1 /4 /11 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 

inclòs 
6 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

 
E07 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES
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E07.E01 COBERTES PLANES 
FORMACIÓ DE COBERTA PLANA SOBRE FORJAT O PARAMENT HORITZONTAL INCLOENT FORMACIÓ DE 
PENDENTS DE DESGUÀS, COL.LOCACIÓ I PROTECCIÓ DE MEMBRANA IMPERMEABILITZANT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: SOLDADURA DE MEMBRANA PER FUSIÓ  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS I COLES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS I COLES  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS I COLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/15 /18 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 /21 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

6 /9 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/15 /16 /18 /21 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/15 /16 /18 /21 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

HZ000001 ut Arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 

1 
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d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, per a incorporar a un element 
d'amarrament o línia de vida o sistema anticaigudes, homologat segons les normes 
UNE vigents.  

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 

entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 /13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

HX11Z001 u Barana definitiva per a protecció contra caigudes. 1 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 

desmuntatge inclòs 
1 

HBB0Z001 m Línia de vida per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons i arnés de seguretat, 
punt d'ancoratge o dispositiu anticaigudes amb enrotllador i retrocés de automàtic 
fixat a estructura metàl·lica auxiliar, tot fixat a punts estables de l'estrucutura. 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAB11Z ut Panell amb pictogrames normalitzats de senyalització de les normes de prevenció 

de riscos laborals, i  que inclourà els següents, com a mínim: 
- prohibit l'accés a personal no autoritzat,  
- us obligatori de: casc, protectors auditius, protectors de la vista, guants, botes de 
seguretat, arnés, mascaretes 
- perill en general, de maquinària en moviment, risc elèctric, càrregues suspeses i 
de caiguda d'objectes,  
- i el text: 'en aquesta obra és obligatori fer ús de totes les normes de prevenció de 
riscos laborals' 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/15 /16 /17 /18 
/21 

HBBAB12Z ut Panell  per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma 
normalitzat i text descriptiu, de pvc de 21x30cms. 

1 /2 /4 /16 /21 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 
HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 

suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
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I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 13 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

 
  

E07.E03 AILLAMENTS AMORFS ( ELABORATS IN SITU )
AÏLLAMENT DE SOLERES I PARAMENTS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE MATERIALS ELABORATS EN OBRA A 
BASE DE MORTERS, ESPUMES I GRANULATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AL MANIPULAR MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: PASTES, ESCUMES, MORTERS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 2 3 

 Situació: PASTES, ESCUMES, MORTERS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
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Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 /18 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

14 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 /18 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

HZ000001 ut Arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, per a incorporar a un element 
d'amarrament o línia de vida o sistema anticaigudes, homologat segons les normes 
UNE vigents.  

1 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
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HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

10 

HBB0Z001 m Línia de vida per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons i arnés de seguretat, 
punt d'ancoratge o dispositiu anticaigudes amb enrotllador i retrocés de automàtic 
fixat a estructura metàl·lica auxiliar, tot fixat a punts estables de l'estrucutura. 

1 

HBBAB11Z ut Panell amb pictogrames normalitzats de senyalització de les normes de prevenció 
de riscos laborals, i  que inclourà els següents, com a mínim: 
- prohibit l'accés a personal no autoritzat,  
- us obligatori de: casc, protectors auditius, protectors de la vista, guants, botes de 
seguretat, arnés, mascaretes 
- perill en general, de maquinària en moviment, risc elèctric, càrregues suspeses i 
de caiguda d'objectes,  
- i el text: 'en aquesta obra és obligatori fer ús de totes les normes de prevenció de 
riscos laborals' 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 /18 

HBBAB12Z ut Panell  per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma 
normalitzat i text descriptiu, de pvc de 21x30cms. 

1 /4 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
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I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

E07.E04 AÏLLAMENTS AMB PLAQUES
AÏLLAMENT DE SOLERES I PARAMENTS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PLAQUES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EINES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE FIBRES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /10 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 16 
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turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

HZ000001 ut Arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, per a incorporar a un element 
d'amarrament o línia de vida o sistema anticaigudes, homologat segons les normes 
UNE vigents.  

1 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 

integrat 
13 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 

de cavallets 
13 

HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 13 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 /4 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de 

llargària 
16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

HX11Z001 u Barana definitiva per a protecció contra caigudes. 1 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 

fusta i amb el desmuntatge inclòs 
1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

HBB0Z001 m Línia de vida per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons i arnés de seguretat, 
punt d'ancoratge o dispositiu anticaigudes amb enrotllador i retrocés de automàtic 
fixat a estructura metàl·lica auxiliar, tot fixat a punts estables de l'estrucutura. 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAB11Z ut Panell amb pictogrames normalitzats de senyalització de les normes de prevenció 

de riscos laborals, i  que inclourà els següents, com a mínim: 
- prohibit l'accés a personal no autoritzat,  
- us obligatori de: casc, protectors auditius, protectors de la vista, guants, botes de 
seguretat, arnés, mascaretes 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 
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- perill en general, de maquinària en moviment, risc elèctric, càrregues suspeses i 
de caiguda d'objectes,  
- i el text: 'en aquesta obra és obligatori fer ús de totes les normes de prevenció de 
riscos laborals' 

HBBAB12Z ut Panell  per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma 
normalitzat i text descriptiu, de pvc de 21x30cms. 

1 /4 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 

 
  

 
E08 REVESTIMENTS 
E08.E01 AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS )
REVESTIMENTS AMORFS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER  ARREBOSSATS, 
ENGUIXATS I ESTUCATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
BASTIDES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

SUPERFÍCIES IRREGULARS 
MATERIALS MAL APLEGATS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES  
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6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: CONFECCIÓ, MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: AMB FORMIGONERES 

MANTENIMENT DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

HZ000001 ut Arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, per a incorporar a un element 
d'amarrament o línia de vida o sistema anticaigudes, homologat segons les normes 
UNE vigents.  

1 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 /13 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 



Projecte bàsic i executiu  de rehabilitació de l’antic edifici de la Teneria per a Edifici Docent i Arxiu Comarcal de l’Anoia. 
Expedient 1845 - octubre 2016. 
 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

 
MEMÒRIA Pàgina:  126/212 
 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 

de cavallets 
13 

HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 11 /17 /18 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 /13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
4 /17 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

HX11Z001 u Barana definitiva per a protecció contra caigudes. 1 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151Z001 m2 Protecció de forats verticals en façana per evitar la caiguda de persones a diferent 
nivell mitjançant la col·locació de xarxa, travssers de fusta en tota l'alçada del buit, 
mantenir la finestra tancada si hi ha carpinteria amb vidre, etc.  

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBB0Z001 m Línia de vida per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons i arnés de seguretat, 
punt d'ancoratge o dispositiu anticaigudes amb enrotllador i retrocés de automàtic 
fixat a estructura metàl·lica auxiliar, tot fixat a punts estables de l'estrucutura. 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAB11Z ut Panell amb pictogrames normalitzats de senyalització de les normes de prevenció 

de riscos laborals, i  que inclourà els següents, com a mínim: 
- prohibit l'accés a personal no autoritzat,  
- us obligatori de: casc, protectors auditius, protectors de la vista, guants, botes de 
seguretat, arnés, mascaretes 
- perill en general, de maquinària en moviment, risc elèctric, càrregues suspeses i 
de caiguda d'objectes,  
- i el text: 'en aquesta obra és obligatori fer ús de totes les normes de prevenció de 
riscos laborals' 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAB12Z ut Panell  per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma 
normalitzat i text descriptiu, de pvc de 21x30cms. 

1 /2 /4 /10 /11 
/16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 
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HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /10 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 

inclòs 
10 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

E08.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, 
ESCOPIDORS, ETC. ) 

REVESTIMENTS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER ENRAJOLATS I APLACATS 
DE PEÇES (PEDRES, CERÀMIQUES, MORTERS, ETC.) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ  
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SUPERFÍCIES IRREGULARS 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: SERRA DE FORADAR D'AIGUA 

EINES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: RADIAL 

SERRA DE FORADAR D'AIGUA 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: FORMIGONERA 

AMB ELEMENTS PESATS D'APLACAT 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS 

TALLS EN SEC 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 /11 
/14 /18 

H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, 
homologat segons UNE-EN 397 

1 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

HZ000001 ut Arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, per a incorporar a un element 
d'amarrament o línia de vida o sistema anticaigudes, homologat segons les normes 
UNE vigents.  

1 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
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Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 11 /17 /18 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 /13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
4 /17 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151Z001 m2 Protecció de forats verticals en façana per evitar la caiguda de persones a diferent 
nivell mitjançant la col·locació de xarxa, travssers de fusta en tota l'alçada del buit, 
mantenir la finestra tancada si hi ha carpinteria amb vidre, etc.  

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBB0Z001 m Línia de vida per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons i arnés de seguretat, 
punt d'ancoratge o dispositiu anticaigudes amb enrotllador i retrocés de automàtic 
fixat a estructura metàl·lica auxiliar, tot fixat a punts estables de l'estrucutura. 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAB11Z ut Panell amb pictogrames normalitzats de senyalització de les normes de prevenció 

de riscos laborals, i  que inclourà els següents, com a mínim: 
- prohibit l'accés a personal no autoritzat,  
- us obligatori de: casc, protectors auditius, protectors de la vista, guants, botes de 
seguretat, arnés, mascaretes 
- perill en general, de maquinària en moviment, risc elèctric, càrregues suspeses i 
de caiguda d'objectes,  
- i el text: 'en aquesta obra és obligatori fer ús de totes les normes de prevenció de 
riscos laborals' 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 
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HBBAB12Z ut Panell  per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma 
normalitzat i text descriptiu, de pvc de 21x30cms. 

1 /4 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 /16 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

E08.E03 CEL RASOS 
REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS CONSTITUITS PER PLAQUES, LAMES, CONFIGURANT-HI CEL RASOS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
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MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ÀREES DE TREBALL 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ EINES I MATERIALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

FIXACIÓ D'ELEMENTS PENJATS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 /14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques 

1 /2 /4 /9 /10 /14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /9 /10 /14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

HZ000001 ut Arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, per a incorporar a un element 
d'amarrament o línia de vida o sistema anticaigudes, homologat segons les normes 
UNE vigents.  

1 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 

de cavallets 
13 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 /13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /9 /14 
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HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

4 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /9 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
4 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151Z001 m2 Protecció de forats verticals en façana per evitar la caiguda de persones a diferent 
nivell mitjançant la col·locació de xarxa, travssers de fusta en tota l'alçada del buit, 
mantenir la finestra tancada si hi ha carpinteria amb vidre, etc.  

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBB0Z001 m Línia de vida per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons i arnés de seguretat, 
punt d'ancoratge o dispositiu anticaigudes amb enrotllador i retrocés de automàtic 
fixat a estructura metàl·lica auxiliar, tot fixat a punts estables de l'estrucutura. 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAB11Z ut Panell amb pictogrames normalitzats de senyalització de les normes de prevenció 

de riscos laborals, i  que inclourà els següents, com a mínim: 
- prohibit l'accés a personal no autoritzat,  
- us obligatori de: casc, protectors auditius, protectors de la vista, guants, botes de 
seguretat, arnés, mascaretes 
- perill en general, de maquinària en moviment, risc elèctric, càrregues suspeses i 
de caiguda d'objectes,  
- i el text: 'en aquesta obra és obligatori fer ús de totes les normes de prevenció de 
riscos laborals' 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

HBBAB12Z ut Panell  per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma 
normalitzat i text descriptiu, de pvc de 21x30cms. 

1 /4 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
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I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

E08.E04 PINTATS I ENVERNISATS
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, TUBS I 
ENVERNISSATS. REVESTIMENTS DECORATIUS. 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA ILUMINACIÓ 
ÀREA DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS 

DISSOLVENTS 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: DISSOLVENTS 
COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 10 /14 /18 
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transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 /18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/18 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /18 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

HZ000001 ut Arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, per a incorporar a un element 
d'amarrament o línia de vida o sistema anticaigudes, homologat segons les normes 
UNE vigents.  

1 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 /13 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 /13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /9 /14 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 

rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
4 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
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H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151Z001 m2 Protecció de forats verticals en façana per evitar la caiguda de persones a diferent 
nivell mitjançant la col·locació de xarxa, travssers de fusta en tota l'alçada del buit, 
mantenir la finestra tancada si hi ha carpinteria amb vidre, etc.  

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBB0Z001 m Línia de vida per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons i arnés de seguretat, 
punt d'ancoratge o dispositiu anticaigudes amb enrotllador i retrocés de automàtic 
fixat a estructura metàl·lica auxiliar, tot fixat a punts estables de l'estrucutura. 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAB11Z ut Panell amb pictogrames normalitzats de senyalització de les normes de prevenció 

de riscos laborals, i  que inclourà els següents, com a mínim: 
- prohibit l'accés a personal no autoritzat,  
- us obligatori de: casc, protectors auditius, protectors de la vista, guants, botes de 
seguretat, arnés, mascaretes 
- perill en general, de maquinària en moviment, risc elèctric, càrregues suspeses i 
de caiguda d'objectes,  
- i el text: 'en aquesta obra és obligatori fer ús de totes les normes de prevenció de 
riscos laborals' 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 

HBBAB12Z ut Panell  per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma 
normalitzat i text descriptiu, de pvc de 21x30cms. 

1 /4 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /4 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 

inclòs 
4 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
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I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

 
  

E09 PAVIMENTS 
E09.E01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO )
PAVIMENTS AMORFS A BASE DE TERRES, SORRES, SUBBASE GRANULAR I DE FORMIGÓ, SUBMINISTRATS, 
EXTESSOS I COMPACTATS MECÁNICAMENT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: DESCÀRREGA, EXTESA DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: COMPORTES DE CAMIONS DE SUBMINISTRAMENT 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESNIVELLS ALS ITINERARIS D'OBRA  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS POLSOSSOS 

ADITIUS PER A FORMIGONS 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA PER SUPERFÍCIES IRREGULARS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: CABINES MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /14 /16 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 1 /2 /6 /9 /10 /11 



Projecte bàsic i executiu  de rehabilitació de l’antic edifici de la Teneria per a Edifici Docent i Arxiu Comarcal de l’Anoia. 
Expedient 1845 - octubre 2016. 
 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

 
MEMÒRIA Pàgina:  137/212 
 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 /14 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 

beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 

H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /14 /25 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 

homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 
1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

12 /25 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

HZ000001 ut Arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, per a incorporar a un element 
d'amarrament o línia de vida o sistema anticaigudes, homologat segons les normes 
UNE vigents.  

1 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 

entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 

9 /10 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 11 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
10 

HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta per a l'accés peatonal a l'obra (si no es pogués habilitar alguna porta existent 

aquesta seria de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, 
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs). 

25 

HX11X083 u Porta per a l'accés de vehicles a l'obra (si no es pogués habilitar alguna porta 
existent aquesta seria de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

6 /10 /17 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 

a la barana 
1 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 16 
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telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBB0Z001 m Línia de vida per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons i arnés de seguretat, 
punt d'ancoratge o dispositiu anticaigudes amb enrotllador i retrocés de automàtic 
fixat a estructura metàl·lica auxiliar, tot fixat a punts estables de l'estrucutura. 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25 
HBBAB11Z ut Panell amb pictogrames normalitzats de senyalització de les normes de prevenció 

de riscos laborals, i  que inclourà els següents, com a mínim: 
- prohibit l'accés a personal no autoritzat,  
- us obligatori de: casc, protectors auditius, protectors de la vista, guants, botes de 
seguretat, arnés, mascaretes 
- perill en general, de maquinària en moviment, risc elèctric, càrregues suspeses i 
de caiguda d'objectes,  
- i el text: 'en aquesta obra és obligatori fer ús de totes les normes de prevenció de 
riscos laborals' 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /16 
/17 /25 /27 

HBBAB12Z ut Panell  per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma 
normalitzat i text descriptiu, de pvc de 21x30cms. 

1 /11 /12 /25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 /9 /11 /25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
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I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

E09.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 

PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I ABRILLANTATS EN OBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA RUNES 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA DE MORTER 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL EN SEC - POLS 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS, SEGELLANTS 
ABRILLANTADORS, NETEJA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 /18 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

14 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /9 /10 /11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 
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H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 

entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 10 /13 /17 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 11 /18 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta per a l'accés peatonal a l'obra (si no es pogués habilitar alguna porta existent 

aquesta seria de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, 
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs). 

4 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

6 /10 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

HBB0Z001 m Línia de vida per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons i arnés de seguretat, 
punt d'ancoratge o dispositiu anticaigudes amb enrotllador i retrocés de automàtic 

1 
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fixat a estructura metàl·lica auxiliar, tot fixat a punts estables de l'estrucutura. 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAB11Z ut Panell amb pictogrames normalitzats de senyalització de les normes de prevenció 

de riscos laborals, i  que inclourà els següents, com a mínim: 
- prohibit l'accés a personal no autoritzat,  
- us obligatori de: casc, protectors auditius, protectors de la vista, guants, botes de 
seguretat, arnés, mascaretes 
- perill en general, de maquinària en moviment, risc elèctric, càrregues suspeses i 
de caiguda d'objectes,  
- i el text: 'en aquesta obra és obligatori fer ús de totes les normes de prevenció de 
riscos laborals' 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAB12Z ut Panell  per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma 
normalitzat i text descriptiu, de pvc de 21x30cms. 

1 /4 /16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

E09.E03 PAVIMENTS SINTÈTICS ( PVC, GOMA, MOQUETES, ETC. )
PAVIMENTS SINTÈTICS EN ROTLLES O LLOSETES DE PVC, DE GOMA I DE SURO, ADHERITS I DE MOQUETES 
ADHERIDES I TENSADES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EJECUCIÓN ESCALERAS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
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 Situació: EINES  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: COLES, MÀSTICS 

PULIT EN SEC - POLS 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: COLES, MÀSTICS  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /18 
/21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

18 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

21 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques 

1 /2 /4 /6 /9 /18 
/21 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /16 
/18 /21 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 4 
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màxima de 1200 kg 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 

de 3 mm de gruix 
16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBB0Z001 m Línia de vida per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons i arnés de seguretat, 

punt d'ancoratge o dispositiu anticaigudes amb enrotllador i retrocés de automàtic 
fixat a estructura metàl·lica auxiliar, tot fixat a punts estables de l'estrucutura. 

1 

HBBAB11Z ut Panell amb pictogrames normalitzats de senyalització de les normes de prevenció 
de riscos laborals, i  que inclourà els següents, com a mínim: 
- prohibit l'accés a personal no autoritzat,  
- us obligatori de: casc, protectors auditius, protectors de la vista, guants, botes de 
seguretat, arnés, mascaretes 
- perill en general, de maquinària en moviment, risc elèctric, càrregues suspeses i 
de caiguda d'objectes,  
- i el text: 'en aquesta obra és obligatori fer ús de totes les normes de prevenció de 
riscos laborals' 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/16 /17 /18 /21 

HBBAB12Z ut Panell  per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma 
normalitzat i text descriptiu, de pvc de 21x30cms. 

1 /4 /16 /21 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /6 /9 
HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 

suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 13 /18 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
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E09.E04 PAVIMENTS DE FUSTA 
COL.LOCACIÓ I MANENIMENT DE PAVIMENTS DE FUSTA O PARQUET FORMAT PER LLISTONS CLAVATS SOBRE 
LLATA D'EMPOSTISSAR, TIRES FLOTANTS O LLOSETES ADHERIDES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN PERÍMETRE O VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AL TALLAR, MANIPULAR MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: TALL PLANEJAT  

RETIRAR RUNES 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació:   
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES I INFLAMABLES 

COLES, DISSOLVENTS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/18 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

18 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/18 /21 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/18 /21 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 /18 /21 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
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entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAB11Z ut Panell amb pictogrames normalitzats de senyalització de les normes de prevenció 

de riscos laborals, i  que inclourà els següents, com a mínim: 
- prohibit l'accés a personal no autoritzat,  
- us obligatori de: casc, protectors auditius, protectors de la vista, guants, botes de 
seguretat, arnés, mascaretes 
- perill en general, de maquinària en moviment, risc elèctric, càrregues suspeses i 
de caiguda d'objectes,  
- i el text: 'en aquesta obra és obligatori fer ús de totes les normes de prevenció de 
riscos laborals' 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 /18 
/21 

HBBAB12Z ut Panell  per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma 
normalitzat i text descriptiu, de pvc de 21x30cms. 

1 /4 /16 /21 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 
HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 

suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
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I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

 
  

 
E10 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
E10.E01 TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS I BARANES DE FUSTA 
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA A L'EXTERIOR, O COL.LOCACIÓ DE BARANES DE FUSTA 
EXTERIORS O INTERIORS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS APROP VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AL MANIPULAR I AJUSTAR ELS MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS, RUNES 

DISSOLVENTS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/17 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /10 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/17 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 /17 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 
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HZ000001 ut Arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, per a incorporar a un element 
d'amarrament o línia de vida o sistema anticaigudes, homologat segons les normes 
UNE vigents.  

1 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de 

llargària 
16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151Z001 m2 Protecció de forats verticals en façana per evitar la caiguda de persones a diferent 
nivell mitjançant la col·locació de xarxa, travssers de fusta en tota l'alçada del buit, 
mantenir la finestra tancada si hi ha carpinteria amb vidre, etc.  

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBB0Z001 m Línia de vida per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons i arnés de seguretat, 
punt d'ancoratge o dispositiu anticaigudes amb enrotllador i retrocés de automàtic 
fixat a estructura metàl·lica auxiliar, tot fixat a punts estables de l'estrucutura. 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAB11Z ut Panell amb pictogrames normalitzats de senyalització de les normes de prevenció 

de riscos laborals, i  que inclourà els següents, com a mínim: 
- prohibit l'accés a personal no autoritzat,  
- us obligatori de: casc, protectors auditius, protectors de la vista, guants, botes de 
seguretat, arnés, mascaretes 
- perill en general, de maquinària en moviment, risc elèctric, càrregues suspeses i 
de caiguda d'objectes,  

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 
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- i el text: 'en aquesta obra és obligatori fer ús de totes les normes de prevenció de 
riscos laborals' 

HBBAB12Z ut Panell  per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma 
normalitzat i text descriptiu, de pvc de 21x30cms. 

1 /4 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 

inclòs 
4 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

 
  

E10.E02 TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS DE FUSTA
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA A L'INTERIOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ I TALL DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL, POLS 

RETIRADA DE RUNA 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 

HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 1 
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desmuntatge inclòs 
H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 

perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
1 

HBB0Z001 m Línia de vida per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons i arnés de seguretat, 
punt d'ancoratge o dispositiu anticaigudes amb enrotllador i retrocés de automàtic 
fixat a estructura metàl·lica auxiliar, tot fixat a punts estables de l'estrucutura. 

1 

HBBAB11Z ut Panell amb pictogrames normalitzats de senyalització de les normes de prevenció 
de riscos laborals, i  que inclourà els següents, com a mínim: 
- prohibit l'accés a personal no autoritzat,  
- us obligatori de: casc, protectors auditius, protectors de la vista, guants, botes de 
seguretat, arnés, mascaretes 
- perill en general, de maquinària en moviment, risc elèctric, càrregues suspeses i 
de caiguda d'objectes,  
- i el text: 'en aquesta obra és obligatori fer ús de totes les normes de prevenció de 
riscos laborals' 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAB12Z ut Panell  per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma 
normalitzat i text descriptiu, de pvc de 21x30cms. 

1 /4 /16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 

inclòs 
4 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

 
  

E10.E03 TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES, BALCONERES, PORTES I BARANES DE PVC, ALUMINI I ACER 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES FORADADES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIAL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
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ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: MANIPULAR MATERIALS 

AJUSTOS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1 
 Situació: POLS, COLES, DISSOLVENTS 

RETIRAR RUNES 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

HZ000001 ut Arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, per a incorporar a un element 
d'amarrament o línia de vida o sistema anticaigudes, homologat segons les normes 
UNE vigents.  

1 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
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HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de 

llargària 
16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBB0Z001 m Línia de vida per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons i arnés de seguretat, 
punt d'ancoratge o dispositiu anticaigudes amb enrotllador i retrocés de automàtic 
fixat a estructura metàl·lica auxiliar, tot fixat a punts estables de l'estrucutura. 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAB11Z ut Panell amb pictogrames normalitzats de senyalització de les normes de prevenció 

de riscos laborals, i  que inclourà els següents, com a mínim: 
- prohibit l'accés a personal no autoritzat,  
- us obligatori de: casc, protectors auditius, protectors de la vista, guants, botes de 
seguretat, arnés, mascaretes 
- perill en general, de maquinària en moviment, risc elèctric, càrregues suspeses i 
de caiguda d'objectes,  
- i el text: 'en aquesta obra és obligatori fer ús de totes les normes de prevenció de 
riscos laborals' 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAB12Z ut Panell  per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma 
normalitzat i text descriptiu, de pvc de 21x30cms. 

1 /4 /16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 

inclòs 
4 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
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I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

 
  

 
E11 ENVIDRAMENTS 
E11.E01 COL·LOCACIÓ DE VIDRES
COL.LOCACIÓ DE VIDRES EN OBERTURES D'INTERIORS, EXTERIORS, MIRALLS I PULIT DE CANTELLS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: EN INSTAL.LACIONS A L'EXTERIOR  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 3 2 4 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ 

AL MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ 

A L'EXTRACCIÓ DE MATERIAL TRENCAT 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PER PULIT DE CANTELLS 

PER TRENCAMENT DEL MATERIAL 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG I MUNTATGE MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: A L'OPERACIÓ DE PULIT A L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 

HZ000001 ut Arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, per a incorporar a un element 
d'amarrament o línia de vida o sistema anticaigudes, homologat segons les normes 
UNE vigents.  

1 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
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HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 

rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X069 u Ventosa de seguretat per a la manipulació de vidres 4 /9 /13 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals, d'alçària 1 
m, fixada per pressió contra els paraments laterals verticals i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBB0Z001 m Línia de vida per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons i arnés de seguretat, 
punt d'ancoratge o dispositiu anticaigudes amb enrotllador i retrocés de automàtic 
fixat a estructura metàl·lica auxiliar, tot fixat a punts estables de l'estrucutura. 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAB11Z ut Panell amb pictogrames normalitzats de senyalització de les normes de prevenció 

de riscos laborals, i  que inclourà els següents, com a mínim: 
- prohibit l'accés a personal no autoritzat,  
- us obligatori de: casc, protectors auditius, protectors de la vista, guants, botes de 
seguretat, arnés, mascaretes 
- perill en general, de maquinària en moviment, risc elèctric, càrregues suspeses i 
de caiguda d'objectes,  
- i el text: 'en aquesta obra és obligatori fer ús de totes les normes de prevenció de 
riscos laborals' 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAB12Z ut Panell  per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma 
normalitzat i text descriptiu, de pvc de 21x30cms. 

1 /4 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6 /9 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 

inclòs 
4 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
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I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

 
  

 
E12 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
E12.E01 ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, DESGUASSOS 

BUNERES, ETC.) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA SUPERFICIALMENT, COMPOSADA D´ARQUETES, ARQUETES 
SINFÒNIQUES I DESGUASSOS, EN MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDES EN RASES OBERTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR 

MATERIAL MAL APLEGAT 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ENFONSAMENT DE TERRES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIAL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB MATERIALS 

TALLS EN LA MANIPULACIÓ 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ DELS MATERIALS 

AL  REJUNTAR  I REBLIR DE MATERIAL 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: PER MATERIALS PESATS COM PERICONS 

MANIPULACIÓ FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALL A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE BUFADOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS D'EXCAVACIÓ 

DISSOLVENTS DE COLES 
GASOS I SUBSTÀNCIES TÒXIQUES EN CLAVEGUERES EXITENTS 
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18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES I RESINES 
CIMENT 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: EN CONNEXIONS AMB CLAVEGUERES EXISTENTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

14 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /9 /10 /11 
/24 /25 

H145D002 u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

11 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

24 

H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

25 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 

hidràulics o roscats 
3 

HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 18 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 11 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
3 /17 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
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HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta per a l'accés peatonal a l'obra (si no es pogués habilitar alguna porta existent 

aquesta seria de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, 
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs). 

25 

HX11X083 u Porta per a l'accés de vehicles a l'obra (si no es pogués habilitar alguna porta 
existent aquesta seria de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11 /25 
HBBAB11Z ut Panell amb pictogrames normalitzats de senyalització de les normes de prevenció 

de riscos laborals, i  que inclourà els següents, com a mínim: 
- prohibit l'accés a personal no autoritzat,  
- us obligatori de: casc, protectors auditius, protectors de la vista, guants, botes de 
seguretat, arnés, mascaretes 
- perill en general, de maquinària en moviment, risc elèctric, càrregues suspeses i 
de caiguda d'objectes,  
- i el text: 'en aquesta obra és obligatori fer ús de totes les normes de prevenció de 
riscos laborals' 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAB12Z ut Panell  per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma 
normalitzat i text descriptiu, de pvc de 21x30cms. 

1 /25 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /3 /9 /11 
HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 

inclòs 
1 /3 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
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I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

E12.E02 CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS SUSPESOS, FUMS )
XARXA DE DESGUÀS VERTICAL I PENJADA, I EVACUACIÓ DE FUMS EN MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA 

DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

PROCÉS DE ANCORATGES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

PROCÉS DE ANCORATGES 
TALL MATERIAL CERAMICO 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: BUFADOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS 

COLES 
TALL DE MATERIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
CIMENTS 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: CONNEXIONS A CLAVEGUERES EXISTENTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /15 /16 /18 
/24 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/24 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 
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H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 /24 

H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /15 /18 /24 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /15 /16 /18 
/24 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

HZ000001 ut Arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, per a incorporar a un element 
d'amarrament o línia de vida o sistema anticaigudes, homologat segons les normes 
UNE vigents.  

1 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 10 /17 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 

de cavallets 
13 

HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 18 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 /13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151Z001 m2 Protecció de forats verticals en façana per evitar la caiguda de persones a diferent 
nivell mitjançant la col·locació de xarxa, travssers de fusta en tota l'alçada del buit, 
mantenir la finestra tancada si hi ha carpinteria amb vidre, etc.  

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBB0Z001 m Línia de vida per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons i arnés de seguretat, 
punt d'ancoratge o dispositiu anticaigudes amb enrotllador i retrocés de automàtic 
fixat a estructura metàl·lica auxiliar, tot fixat a punts estables de l'estrucutura. 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAB11Z ut Panell amb pictogrames normalitzats de senyalització de les normes de prevenció 

de riscos laborals, i  que inclourà els següents, com a mínim: 
- prohibit l'accés a personal no autoritzat,  
- us obligatori de: casc, protectors auditius, protectors de la vista, guants, botes de 
seguretat, arnés, mascaretes 
- perill en general, de maquinària en moviment, risc elèctric, càrregues suspeses i 
de caiguda d'objectes,  
- i el text: 'en aquesta obra és obligatori fer ús de totes les normes de prevenció de 
riscos laborals' 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /15 /16 
/17 /18 /24 

HBBAB12Z ut Panell  per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma 
normalitzat i text descriptiu, de pvc de 21x30cms. 

1 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /6 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
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I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 

 
  

E12.E03 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA, COMPOSADA DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I 
DESGUÀS, EN MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: CAIGUDES DINS RASES OBERTES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR 

MATERIALS MAL APLEGATS 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: CAIGUDES DE TERRES EN POUS I RASES 

ENFONSAMENT DE TALUSSOS. 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS I EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS 

REJUNTATS I FARCITS DE MATERIAL 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESANTS 

MANTENIMENT DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: BUFADOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: COLES 

POLS 
GASOS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLA 
CIMENT 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: EN CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
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H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 

UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 
17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /9 /10 /11 
/24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

11 /25 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

HZ000001 ut Arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, per a incorporar a un element 
d'amarrament o línia de vida o sistema anticaigudes, homologat segons les normes 
UNE vigents.  

1 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 

hidràulics o roscats 
3 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 11 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
3 /17 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta per a l'accés peatonal a l'obra (si no es pogués habilitar alguna porta existent 

aquesta seria de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, 
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs). 

25 

HX11X083 u Porta per a l'accés de vehicles a l'obra (si no es pogués habilitar alguna porta 
existent aquesta seria de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
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Codi UA Descripció Riscos 
H151Z002 M2 Entivació de rases. 3 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 

H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11 /25 
HBBAB11Z ut Panell amb pictogrames normalitzats de senyalització de les normes de prevenció 

de riscos laborals, i  que inclourà els següents, com a mínim: 
- prohibit l'accés a personal no autoritzat,  
- us obligatori de: casc, protectors auditius, protectors de la vista, guants, botes de 
seguretat, arnés, mascaretes 
- perill en general, de maquinària en moviment, risc elèctric, càrregues suspeses i 
de caiguda d'objectes,  
- i el text: 'en aquesta obra és obligatori fer ús de totes les normes de prevenció de 
riscos laborals' 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAB12Z ut Panell  per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma 
normalitzat i text descriptiu, de pvc de 21x30cms. 

25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 

inclòs 
1 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 3 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 

 
  

 
E13 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
E13.E01 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ ELÈCTRICA, 
PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
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1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: EN MUNTATGE D'EQUIPS EN ALÇADA 

DES D'ESCALES MANUALS 
DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES O PLATAFORMES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANTENIMENT I MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS 

EINES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MATERIALS I EINES ACOPIATS 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

MANIPULACIÓ D'EINES 
DESEMBALATGE D'EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: ÚS DE RADIAL 

EXPLOSIÓ EN PROVES DE PRESSIÓ 
SOLDADURA ELÈCTRICA 
TALL OXIACETILÈ 
PERFORADORES EN PARETS 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS AMB ELEMENTS ROTATIUS DE L'EQUIP EN 

LA SEVA POSTA EN FUNCIONAMENT 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LLOCS TANCATS 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: PROJECCIÓ DE FLUIDS 

SUPERFÍCIES CALENTES DELS PROCESSOS CALENTS I DE SOLDADURA 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 3 3 
 Situació: GASOS SOLDADURA 

REFRIGERANTS (SEGONS I TERCERS) 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: FUITES DE GAS 

BOMBONES DE OXIACETILÈ 
PROVES DE CÀRREGA 

 

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: PER REFRIGERANTS (TERCERS) 

PER ÚS DE RADIAL O 
PER OXIACETILÈ 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /20 
/21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 /15 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 /15 
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H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 /11 
/20 /21 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /20 
/21 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /20 
/21 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10 

HZ000001 ut Arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, per a incorporar a un element 
d'amarrament o línia de vida o sistema anticaigudes, homologat segons les normes 
UNE vigents.  

1 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 

porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 

20 /21 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 13 /15 /21 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 /21 
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HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 17 /21 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 

a la barana 
1 

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de 

llargària 
16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151Z001 m2 Protecció de forats verticals en façana per evitar la caiguda de persones a diferent 
nivell mitjançant la col·locació de xarxa, travssers de fusta en tota l'alçada del buit, 
mantenir la finestra tancada si hi ha carpinteria amb vidre, etc.  

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBB0Z001 m Línia de vida per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons i arnés de seguretat, 

punt d'ancoratge o dispositiu anticaigudes amb enrotllador i retrocés de automàtic 
fixat a estructura metàl·lica auxiliar, tot fixat a punts estables de l'estrucutura. 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 
HBBAB11Z ut Panell amb pictogrames normalitzats de senyalització de les normes de prevenció 

de riscos laborals, i  que inclourà els següents, com a mínim: 
- prohibit l'accés a personal no autoritzat,  
- us obligatori de: casc, protectors auditius, protectors de la vista, guants, botes de 
seguretat, arnés, mascaretes 
- perill en general, de maquinària en moviment, risc elèctric, càrregues suspeses i 
de caiguda d'objectes,  
- i el text: 'en aquesta obra és obligatori fer ús de totes les normes de prevenció de 
riscos laborals' 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /20 /21 

HBBAB12Z ut Panell  per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma 
normalitzat i text descriptiu, de pvc de 21x30cms. 

1 /4 /10 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4 /6 /11 /15 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 

inclòs 
4 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
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I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000099 Establir una zona de protecció , en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 /21 

 
  

 
E14 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
E14.E01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL  
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EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /18 /20 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 /15 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /20 /21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 1 
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compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat 
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de 
cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-
EN 348 

10 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10 

HZ000001 ut Arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, per a incorporar a un element 
d'amarrament o línia de vida o sistema anticaigudes, homologat segons les normes 
UNE vigents.  

1 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 

porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 

15 /20 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 13 /15 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 /21 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
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HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 
a la barana 

1 

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de 

llargària 
16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151Z001 m2 Protecció de forats verticals en façana per evitar la caiguda de persones a diferent 
nivell mitjançant la col·locació de xarxa, travssers de fusta en tota l'alçada del buit, 
mantenir la finestra tancada si hi ha carpinteria amb vidre, etc.  

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBB0Z001 m Línia de vida per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons i arnés de seguretat, 

punt d'ancoratge o dispositiu anticaigudes amb enrotllador i retrocés de automàtic 
fixat a estructura metàl·lica auxiliar, tot fixat a punts estables de l'estrucutura. 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 1 /4 /11 
HBBAB11Z ut Panell amb pictogrames normalitzats de senyalització de les normes de prevenció 

de riscos laborals, i  que inclourà els següents, com a mínim: 
- prohibit l'accés a personal no autoritzat,  
- us obligatori de: casc, protectors auditius, protectors de la vista, guants, botes de 
seguretat, arnés, mascaretes 
- perill en general, de maquinària en moviment, risc elèctric, càrregues suspeses i 
de caiguda d'objectes,  
- i el text: 'en aquesta obra és obligatori fer ús de totes les normes de prevenció de 
riscos laborals' 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAB12Z ut Panell  per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma 
normalitzat i text descriptiu, de pvc de 21x30cms. 

1 /4 /12 /16 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4 /18 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 

inclòs 
4 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
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I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció , en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 /21 

 
  

E14.E02 TUBS MUNTATS SOTERRATS
TUBS MUNTATS SOTERRATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
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9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /18 /20 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 /15 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /20 /21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 1 /2 /4 /6 /9 /10 
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turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques 

/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat 
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de 
cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-
EN 348 

10 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10 

HZ000001 ut Arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, per a incorporar a un element 
d'amarrament o línia de vida o sistema anticaigudes, homologat segons les normes 
UNE vigents.  

1 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 

porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 

15 /20 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 13 /15 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 
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HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 /21 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 

a la barana 
1 

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de 

llargària 
16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 

fusta i amb el desmuntatge inclòs 
1 

H151Z002 M2 Entivació de rases. 1 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 

de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 1 /4 /11 
HBBAB11Z ut Panell amb pictogrames normalitzats de senyalització de les normes de prevenció 

de riscos laborals, i  que inclourà els següents, com a mínim: 
- prohibit l'accés a personal no autoritzat,  
- us obligatori de: casc, protectors auditius, protectors de la vista, guants, botes de 
seguretat, arnés, mascaretes 
- perill en general, de maquinària en moviment, risc elèctric, càrregues suspeses i 
de caiguda d'objectes,  
- i el text: 'en aquesta obra és obligatori fer ús de totes les normes de prevenció de 
riscos laborals' 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAB12Z ut Panell  per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma 
normalitzat i text descriptiu, de pvc de 21x30cms. 

1 /4 /12 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 18 
HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 

V i amb el desmuntatge inclòs 
1 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
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I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció , en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 /21 

 
  

 
E15 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
E15.E01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MUNTATGE DE SAFATES 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

PELAT DE CABLES 
COPS AMB EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS  
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INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /6 /9 /10 /11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

11 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

HZ000001 ut Arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, per a incorporar a un element 
d'amarrament o línia de vida o sistema anticaigudes, homologat segons les normes 
UNE vigents.  

1 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 16 
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de protecció integrat 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 

a la barana 
1 

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de 

llargària 
16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151Z001 m2 Protecció de forats verticals en façana per evitar la caiguda de persones a diferent 
nivell mitjançant la col·locació de xarxa, travssers de fusta en tota l'alçada del buit, 
mantenir la finestra tancada si hi ha carpinteria amb vidre, etc.  

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBB0Z001 m Línia de vida per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons i arnés de seguretat, 

punt d'ancoratge o dispositiu anticaigudes amb enrotllador i retrocés de automàtic 
fixat a estructura metàl·lica auxiliar, tot fixat a punts estables de l'estrucutura. 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 
HBBAB11Z ut Panell amb pictogrames normalitzats de senyalització de les normes de prevenció 

de riscos laborals, i  que inclourà els següents, com a mínim: 
- prohibit l'accés a personal no autoritzat,  
- us obligatori de: casc, protectors auditius, protectors de la vista, guants, botes de 
seguretat, arnés, mascaretes 
- perill en general, de maquinària en moviment, risc elèctric, càrregues suspeses i 
de caiguda d'objectes,  
- i el text: 'en aquesta obra és obligatori fer ús de totes les normes de prevenció de 
riscos laborals' 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAB12Z ut Panell  per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma 1 /4 /16 
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normalitzat i text descriptiu, de pvc de 21x30cms. 
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 

elèctric, adherit 
16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

 
E16 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
E16.E01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
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 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 /14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques 

1 /2 /4 /9 /10 /14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /9 /10 /14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

HZ000001 ut Arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, per a incorporar a un element 
d'amarrament o línia de vida o sistema anticaigudes, homologat segons les normes 
UNE vigents.  

1 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 14 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 
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HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 

a la barana 
1 

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de 

llargària 
16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151Z001 m2 Protecció de forats verticals en façana per evitar la caiguda de persones a diferent 
nivell mitjançant la col·locació de xarxa, travssers de fusta en tota l'alçada del buit, 
mantenir la finestra tancada si hi ha carpinteria amb vidre, etc.  

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBB0Z001 m Línia de vida per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons i arnés de seguretat, 

punt d'ancoratge o dispositiu anticaigudes amb enrotllador i retrocés de automàtic 
fixat a estructura metàl·lica auxiliar, tot fixat a punts estables de l'estrucutura. 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAB11Z ut Panell amb pictogrames normalitzats de senyalització de les normes de prevenció 

de riscos laborals, i  que inclourà els següents, com a mínim: 
- prohibit l'accés a personal no autoritzat,  
- us obligatori de: casc, protectors auditius, protectors de la vista, guants, botes de 
seguretat, arnés, mascaretes 
- perill en general, de maquinària en moviment, risc elèctric, càrregues suspeses i 
de caiguda d'objectes,  
- i el text: 'en aquesta obra és obligatori fer ús de totes les normes de prevenció de 
riscos laborals' 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

HBBAB12Z ut Panell  per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma 
normalitzat i text descriptiu, de pvc de 21x30cms. 

1 /4 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

 
E17 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
E17.E01 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, PROVES DE PRESSIÓ I 
POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL 

FIXACIÓ AMB PERFORADORES 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
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 Situació: MATERIALS PESANTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 1 2 
 Situació: PER SOLDADURES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat 
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de 
cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-
EN 348 

10 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 

HZ000001 ut Arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, per a incorporar a un element 
d'amarrament o línia de vida o sistema anticaigudes, homologat segons les normes 
UNE vigents.  

1 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
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HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 

a la barana 
1 

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de 

llargària 
16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151Z001 m2 Protecció de forats verticals en façana per evitar la caiguda de persones a diferent 
nivell mitjançant la col·locació de xarxa, travssers de fusta en tota l'alçada del buit, 
mantenir la finestra tancada si hi ha carpinteria amb vidre, etc.  

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBB0Z001 m Línia de vida per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons i arnés de seguretat, 

punt d'ancoratge o dispositiu anticaigudes amb enrotllador i retrocés de automàtic 
fixat a estructura metàl·lica auxiliar, tot fixat a punts estables de l'estrucutura. 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 
HBBAB11Z ut Panell amb pictogrames normalitzats de senyalització de les normes de prevenció 

de riscos laborals, i  que inclourà els següents, com a mínim: 
- prohibit l'accés a personal no autoritzat,  
- us obligatori de: casc, protectors auditius, protectors de la vista, guants, botes de 
seguretat, arnés, mascaretes 
- perill en general, de maquinària en moviment, risc elèctric, càrregues suspeses i 
de caiguda d'objectes,  
- i el text: 'en aquesta obra és obligatori fer ús de totes les normes de prevenció de 
riscos laborals' 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

HBBAB12Z ut Panell  per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma 
normalitzat i text descriptiu, de pvc de 21x30cms. 

1 /4 /15 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 

servei 
1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

 
E19 INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT
E19.E01 ASCENSORS 
INSTAL.LACIÓ I ARRANJAMENT D'ASCENSORS ELÉCTRICS D'ADHERÈNCIA I OLEODINÀMICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA EN RECINTE ASCENSOR 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS 

CAIGUDA D'EINES I MATERIALS 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES, GUIES, CONTRAPÉS, CABINA, CABLES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
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 Situació: ÚS DE TALADRADORES I RADIAL  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: ENTRE CONTRAPÉS, CABLES, CABINA I PARET  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURA  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES PER SOLDADURES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURES 

DISSOLVENTS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 /15 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb 
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, 
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

15 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /4 /6 /9 /10 /11 
/15 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat 
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de 
cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-
EN 348 

10 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10 /15 

H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

15 

H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb 
serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

15 

HZ000001 ut Arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, per a incorporar a un element 
d'amarrament o línia de vida o sistema anticaigudes, homologat segons les normes 

1 
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UNE vigents.  
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 

rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X056 u Plataforma de muntatge en interior de caixa d'ascensor amb sistema de seguretat 

integrat 
1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 

de 3 mm de gruix 
16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de 

llargària 
16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBB0Z001 m Línia de vida per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons i arnés de seguretat, 

punt d'ancoratge o dispositiu anticaigudes amb enrotllador i retrocés de automàtic 
fixat a estructura metàl·lica auxiliar, tot fixat a punts estables de l'estrucutura. 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 
HBBAB11Z ut Panell amb pictogrames normalitzats de senyalització de les normes de prevenció 

de riscos laborals, i  que inclourà els següents, com a mínim: 
- prohibit l'accés a personal no autoritzat,  
- us obligatori de: casc, protectors auditius, protectors de la vista, guants, botes de 
seguretat, arnés, mascaretes 
- perill en general, de maquinària en moviment, risc elèctric, càrregues suspeses i 
de caiguda d'objectes,  
- i el text: 'en aquesta obra és obligatori fer ús de totes les normes de prevenció de 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /15 /16 
/17 
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riscos laborals' 
HBBAB12Z ut Panell  per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma 

normalitzat i text descriptiu, de pvc de 21x30cms. 
1 /4 /11 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

 
  

 
E20 INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
E20.E01 APARELLS 
INSTAL.LACIÓ D'APARELLS I SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT PATRIMONIAL 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  
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10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL PERFORAR, FORADAR, FIXAR, BASES I APARELLS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

16 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

14 

HZ000001 ut Arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, per a incorporar a un element 
d'amarrament o línia de vida o sistema anticaigudes, homologat segons les normes 
UNE vigents.  

1 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 

entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 

de cavallets 
13 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
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HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X064 u Cinturó portaeines 1 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra 

caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 
12 mm, amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151Z001 m2 Protecció de forats verticals en façana per evitar la caiguda de persones a diferent 
nivell mitjançant la col·locació de xarxa, travssers de fusta en tota l'alçada del buit, 
mantenir la finestra tancada si hi ha carpinteria amb vidre, etc.  

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

HBB0Z001 m Línia de vida per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons i arnés de seguretat, 
punt d'ancoratge o dispositiu anticaigudes amb enrotllador i retrocés de automàtic 
fixat a estructura metàl·lica auxiliar, tot fixat a punts estables de l'estrucutura. 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAB11Z ut Panell amb pictogrames normalitzats de senyalització de les normes de prevenció 

de riscos laborals, i  que inclourà els següents, com a mínim: 
- prohibit l'accés a personal no autoritzat,  
- us obligatori de: casc, protectors auditius, protectors de la vista, guants, botes de 
seguretat, arnés, mascaretes 
- perill en general, de maquinària en moviment, risc elèctric, càrregues suspeses i 
de caiguda d'objectes,  
- i el text: 'en aquesta obra és obligatori fer ús de totes les normes de prevenció de 
riscos laborals' 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAB12Z ut Panell  per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma 
normalitzat i text descriptiu, de pvc de 21x30cms. 

4 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 4 
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I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 4 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

E20.E02 PARALLAMPS 
INSTAL.LACIÓ DE PARALLAMPS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PLATAFORMA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PLATAFORMA DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: PERFORACIONS, PASSAMURS I FIXACIONS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

16 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 1 /2 /4 /6 /9 /10 
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turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques 

/14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

14 

HZ000001 ut Arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, per a incorporar a un element 
d'amarrament o línia de vida o sistema anticaigudes, homologat segons les normes 
UNE vigents.  

1 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 

entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 

de cavallets 
13 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X064 u Cinturó portaeines 1 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 

a la barana 
4 

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra 

caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 
12 mm, amb el desmuntatge inclòs 

1 
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H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

HBB0Z001 m Línia de vida per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons i arnés de seguretat, 
punt d'ancoratge o dispositiu anticaigudes amb enrotllador i retrocés de automàtic 
fixat a estructura metàl·lica auxiliar, tot fixat a punts estables de l'estrucutura. 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAB11Z ut Panell amb pictogrames normalitzats de senyalització de les normes de prevenció 

de riscos laborals, i  que inclourà els següents, com a mínim: 
- prohibit l'accés a personal no autoritzat,  
- us obligatori de: casc, protectors auditius, protectors de la vista, guants, botes de 
seguretat, arnés, mascaretes 
- perill en general, de maquinària en moviment, risc elèctric, càrregues suspeses i 
de caiguda d'objectes,  
- i el text: 'en aquesta obra és obligatori fer ús de totes les normes de prevenció de 
riscos laborals' 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAB12Z ut Panell  per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma 
normalitzat i text descriptiu, de pvc de 21x30cms. 

1 /4 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
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I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
 
  

E20.E03 CONDUCTORS 
INSTAL.LACIÓ DE CONDUCTORS PER A SISTEMES I APARELLS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, SEGURETAT 
PATRIMONIAL I PARALLAMPS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PLATAFORMA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: PERFORACIONS, PERFORADORES 

 ANCORATGES 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

16 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

14 

HZ000001 ut Arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, per a incorporar a un element 
d'amarrament o línia de vida o sistema anticaigudes, homologat segons les normes 
UNE vigents.  

1 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 

entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 

de cavallets 
13 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X064 u Cinturó portaeines 1 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra 

caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 
12 mm, amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

HBB0Z001 m Línia de vida per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons i arnés de seguretat, 
punt d'ancoratge o dispositiu anticaigudes amb enrotllador i retrocés de automàtic 
fixat a estructura metàl·lica auxiliar, tot fixat a punts estables de l'estrucutura. 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAB11Z ut Panell amb pictogrames normalitzats de senyalització de les normes de prevenció 

de riscos laborals, i  que inclourà els següents, com a mínim: 
- prohibit l'accés a personal no autoritzat,  
- us obligatori de: casc, protectors auditius, protectors de la vista, guants, botes de 
seguretat, arnés, mascaretes 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 
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- perill en general, de maquinària en moviment, risc elèctric, càrregues suspeses i 
de caiguda d'objectes,  
- i el text: 'en aquesta obra és obligatori fer ús de totes les normes de prevenció de 
riscos laborals' 

HBBAB12Z ut Panell  per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma 
normalitzat i text descriptiu, de pvc de 21x30cms. 

1 /4 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

 
E21 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
E21.E01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  
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13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

16 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

14 

HZ000001 ut Arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, per a incorporar a un element 
d'amarrament o línia de vida o sistema anticaigudes, homologat segons les normes 
UNE vigents.  

1 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 

entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 

de cavallets 
13 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
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HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

4 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 

a la barana 
4 

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

HBB0Z001 m Línia de vida per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons i arnés de seguretat, 
punt d'ancoratge o dispositiu anticaigudes amb enrotllador i retrocés de automàtic 
fixat a estructura metàl·lica auxiliar, tot fixat a punts estables de l'estrucutura. 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAB11Z ut Panell amb pictogrames normalitzats de senyalització de les normes de prevenció 

de riscos laborals, i  que inclourà els següents, com a mínim: 
- prohibit l'accés a personal no autoritzat,  
- us obligatori de: casc, protectors auditius, protectors de la vista, guants, botes de 
seguretat, arnés, mascaretes 
- perill en general, de maquinària en moviment, risc elèctric, càrregues suspeses i 
de caiguda d'objectes,  
- i el text: 'en aquesta obra és obligatori fer ús de totes les normes de prevenció de 
riscos laborals' 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAB12Z ut Panell  per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma 
normalitzat i text descriptiu, de pvc de 21x30cms. 

1 /4 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
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I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

 
E22 INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS
E22.E01 APARELLS 
INSTAL.LACIÓ D'APARELLS D'AUDIO, VIDEO, TELEFONIA, CENTRALETES DE DISTRIBUCIÓ, CONTROL I 
TELECOMANDAMENTS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EN ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
APLECS 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EN ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AJUST I FIXACIÓ D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

16 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 16 
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beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 

turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

14 

HZ000001 ut Arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, per a incorporar a un element 
d'amarrament o línia de vida o sistema anticaigudes, homologat segons les normes 
UNE vigents.  

1 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 

entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 

de cavallets 
13 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X064 u Cinturó portaeines 1 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 

a la barana 
4 

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra 1 
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caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 
12 mm, amb el desmuntatge inclòs 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151Z001 m2 Protecció de forats verticals en façana per evitar la caiguda de persones a diferent 
nivell mitjançant la col·locació de xarxa, travssers de fusta en tota l'alçada del buit, 
mantenir la finestra tancada si hi ha carpinteria amb vidre, etc.  

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

HBB0Z001 m Línia de vida per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons i arnés de seguretat, 
punt d'ancoratge o dispositiu anticaigudes amb enrotllador i retrocés de automàtic 
fixat a estructura metàl·lica auxiliar, tot fixat a punts estables de l'estrucutura. 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAB11Z ut Panell amb pictogrames normalitzats de senyalització de les normes de prevenció 

de riscos laborals, i  que inclourà els següents, com a mínim: 
- prohibit l'accés a personal no autoritzat,  
- us obligatori de: casc, protectors auditius, protectors de la vista, guants, botes de 
seguretat, arnés, mascaretes 
- perill en general, de maquinària en moviment, risc elèctric, càrregues suspeses i 
de caiguda d'objectes,  
- i el text: 'en aquesta obra és obligatori fer ús de totes les normes de prevenció de 
riscos laborals' 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAB12Z ut Panell  per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma 
normalitzat i text descriptiu, de pvc de 21x30cms. 

1 /4 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
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I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

E22.E02 APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...)
INSTAL.LACIÓ D'ANTENES CAPTADORES DE RÀDIO, TELEVISIÓ I TELEFONIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS EN L'OBRA 

VORES I BUITS EN COBERTA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS EN COBERTA 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: APLEC I SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: AMB EINES  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /16 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques 

1 /2 /4 /9 /14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /9 /14 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

14 

HZ000001 ut Arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, per a incorporar a un element 
d'amarrament o línia de vida o sistema anticaigudes, homologat segons les normes 
UNE vigents.  

1 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
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entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

HBB0Z001 m Línia de vida per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons i arnés de seguretat, 
punt d'ancoratge o dispositiu anticaigudes amb enrotllador i retrocés de automàtic 
fixat a estructura metàl·lica auxiliar, tot fixat a punts estables de l'estrucutura. 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAB11Z ut Panell amb pictogrames normalitzats de senyalització de les normes de prevenció 

de riscos laborals, i  que inclourà els següents, com a mínim: 
- prohibit l'accés a personal no autoritzat,  
- us obligatori de: casc, protectors auditius, protectors de la vista, guants, botes de 
seguretat, arnés, mascaretes 
- perill en general, de maquinària en moviment, risc elèctric, càrregues suspeses i 
de caiguda d'objectes,  
- i el text: 'en aquesta obra és obligatori fer ús de totes les normes de prevenció de 
riscos laborals' 

1 /2 /4 /9 /13 /14 
/16 

HBBAB12Z ut Panell  per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma 
normalitzat i text descriptiu, de pvc de 21x30cms. 

1 /4 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
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I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

E22.E03 MUNTATS SUPERFICIALMENT
INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJATS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR I FIXAR ELS MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
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Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

14 

HZ000001 ut Arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, per a incorporar a un element 
d'amarrament o línia de vida o sistema anticaigudes, homologat segons les normes 
UNE vigents.  

1 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 

entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 

de cavallets 
13 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 

a la barana 
4 
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HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra 

caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 
12 mm, amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151Z001 m2 Protecció de forats verticals en façana per evitar la caiguda de persones a diferent 
nivell mitjançant la col·locació de xarxa, travssers de fusta en tota l'alçada del buit, 
mantenir la finestra tancada si hi ha carpinteria amb vidre, etc.  

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

HBB0Z001 m Línia de vida per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons i arnés de seguretat, 
punt d'ancoratge o dispositiu anticaigudes amb enrotllador i retrocés de automàtic 
fixat a estructura metàl·lica auxiliar, tot fixat a punts estables de l'estrucutura. 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAB11Z ut Panell amb pictogrames normalitzats de senyalització de les normes de prevenció 

de riscos laborals, i  que inclourà els següents, com a mínim: 
- prohibit l'accés a personal no autoritzat,  
- us obligatori de: casc, protectors auditius, protectors de la vista, guants, botes de 
seguretat, arnés, mascaretes 
- perill en general, de maquinària en moviment, risc elèctric, càrregues suspeses i 
de caiguda d'objectes,  
- i el text: 'en aquesta obra és obligatori fer ús de totes les normes de prevenció de 
riscos laborals' 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAB12Z ut Panell  per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma 
normalitzat i text descriptiu, de pvc de 21x30cms. 

1 /4 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
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I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

 
E23 EQUIPAMENTS 
E23.E01 MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS
COL.LOCACIÓ DE TAULELLS DE CUINA, ELECTRODOMÈSTICS, MOBLES I ACCESSORIS DE BANYS I CUINES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL 

PER MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques 

1 /2 /6 /9 /10 /11 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 



Projecte bàsic i executiu  de rehabilitació de l’antic edifici de la Teneria per a Edifici Docent i Arxiu Comarcal de l’Anoia. 
Expedient 1845 - octubre 2016. 
 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

 
MEMÒRIA Pàgina:  207/212 
 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 /11 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 

de cavallets 
13 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 

a la barana 
4 

HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra 

caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 
12 mm, amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151Z001 m2 Protecció de forats verticals en façana per evitar la caiguda de persones a diferent 
nivell mitjançant la col·locació de xarxa, travssers de fusta en tota l'alçada del buit, 
mantenir la finestra tancada si hi ha carpinteria amb vidre, etc.  

1 

HBB0Z001 m Línia de vida per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons i arnés de seguretat, 
punt d'ancoratge o dispositiu anticaigudes amb enrotllador i retrocés de automàtic 
fixat a estructura metàl·lica auxiliar, tot fixat a punts estables de l'estrucutura. 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAB11Z ut Panell amb pictogrames normalitzats de senyalització de les normes de prevenció 

de riscos laborals, i  que inclourà els següents, com a mínim: 
- prohibit l'accés a personal no autoritzat,  
- us obligatori de: casc, protectors auditius, protectors de la vista, guants, botes de 
seguretat, arnés, mascaretes 
- perill en general, de maquinària en moviment, risc elèctric, càrregues suspeses i 
de caiguda d'objectes,  
- i el text: 'en aquesta obra és obligatori fer ús de totes les normes de prevenció de 
riscos laborals' 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAB12Z ut Panell  per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma 
normalitzat i text descriptiu, de pvc de 21x30cms. 

1 /4 /11 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
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I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  
 

 
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES. SENYALITZACIÓ PINTURA VIÀRIA. 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 
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H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 

palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 

desmuntatge inclòs 
1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /6 /9 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /25 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
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I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

G09.G02 BARRERES DE FORMIGÓ FETES "IN SITU" O AMB PECES PREFABRICADES 
EXECUCIÓ I MUNTATGE DE BARRERES DE PROTECCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU O EN PECES 
PREFABRICADES. MUNTATGE AMB MITJANS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT, MANUTENCIÓ DE MATERIAL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE OBJECTES PUNXANTS 

IRREGULARITAT DEL TERRENY 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

ÚS DE MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: PROCÉS DE FORMIGONAT 

COL·LOCACIÓ I AJUST DE PECES. 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

CARRETEIG DE MATERIALS PESATS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 /14 
/18 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 

palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /6 /10 /14 
/18 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /6 /9 /10 /14 
/18 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /6 /9 /10 /14 
/18 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

2 /6 /9 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /13 
/14 /18 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /13 
/14 /18 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /13 
/14 /18 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 25 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
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I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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PLEC 

 
  

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 

  
1.1. Identificació de les obres 

 
1845/16 PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DE L’ANTIC EDIFICI DE LA 
TENERIA PER A EDIFICI DOCENT I ARXIU COMARCAL DE L’ANOIA 

 
  

1.2. Objecte 
 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions 
que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió 
Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a 
emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i 
Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que 
hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a 
qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions 
tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 
a) Tots aquells continguts al: 

 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes 
i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas 
d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de 
l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres 
Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques 
de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, 
l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del 
Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures 
preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  
següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 

d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos 
laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques 
necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar 
conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures preventives i 
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant 
la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 

reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es 
tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les 
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característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i 
equips preventius. 

 
 
 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 

comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de 
les especificacions tècniques necessàries.  

 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 

definits o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 

l'Estudi de Seguretat i Salut. 
  

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als 
riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els 
terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les 
dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement 
d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista 
no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions 
del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes 
dades apareguin a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 
Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 
qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 
Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut 
corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

  
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, 
estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva 
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(Art. 15 a la L. 31/1995) : 
 
1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de 

treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb 
l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la 
salut.  

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals al treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

  
2.1. Promotor 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, 
física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i 
financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva 
posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, 

quan sigui necessari o es cregui convenient. 
 

11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al 
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració 
del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les 
modificacions pertinents. 

 
12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les 

fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 

13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

 
14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de 

les seves responsabilitats. 
 
 

15. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin 
unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

  
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti 
amb titulació acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 
estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 

 
16. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista 

tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i 
Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat 

de planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin 
simultània o successivament. 

e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de 
treball. 

17. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 
Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte 
d'obra.  

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o 
estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
(manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi 
de Seguretat i Salut. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en 
tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 

planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultània o successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases 
de treball.  

 
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 

Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra 
i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 
1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres 
de construcció: 
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 posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
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diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 

haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que 

es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta 
funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 

6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 
autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de 
la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 
l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a 
màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest 
prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

  
2.3. Projectista 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, 
de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels 
treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
  

2.4. Director d'Obra 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, 
urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència 
constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte 
d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més 
l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control 
qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
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d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, 
nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 

projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 

construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els 
materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les 
instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels 
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en 
el mateix. 

12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que 
puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les 
disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 

13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 
Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut del contractista. 

14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats 
que siguin preceptius. 

15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat 
i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte 
al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre 
d’incidències 

17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren 
perceptius. 

  
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 

Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i 
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes 
amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, 
amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es 
regeix la seva execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 
18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi 

i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions 
del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a 
terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la 
qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 
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econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com 
constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència 
haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de 
l’obra. 

21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra 

dins dels límits establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractació 
32/2006 i el Reial Decret 1109/2007. 

23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i 
Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 

(PSS). 
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 

compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats 
empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions 
mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de 
l'obra. 

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre 
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció 
Facultativa. 

27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms 
que hagin contractat. 

28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció 
de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, 
l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el 
Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han 
complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als 
treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

31. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren 
a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs 
(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els 
materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 
Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. 
El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, 
delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements 
contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència 



Projecte bàsic i executiu de rehabilitació de l’antic edifici de la Teneria per a Edifici Docent i Arxiu Comarcal de l’Anoia. 
Expedient 1845-octubre 2016. 
 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

 
PLEC Pàgina:  8  
 

el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de 
representació del Contractista a l'obra. 

35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de 
les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 
d'Incidències. 

36. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn 
material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal 
propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter 
preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i 
reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions 
dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, 
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de 
persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de 
treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, 
seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de 
treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat 
compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui 
afectar a aquest centre de treball.  

38. El contractista ha de designar la presència de resursos preventius i es determinarà la 
forma de dur-los a terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposició addicional 
catorzena de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i 
desenvolupada pel Reial Decret 604/2006. 

39. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència 
diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà 
de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra 
durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no 
existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix 
temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del 
Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

40. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar 
en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

41. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i 
serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a 
tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, 
del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors 
autònoms que intervinguin a l'obra. 

42. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 
el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, 
Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical 
de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot 
allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de 
Seguretat i Salut de l'obra. 

43. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

44. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 
l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a 
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evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i 
l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

45. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació 
de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o 
limítrofs. 

46. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

47. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de 
grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un 
tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una 
copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable 
tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva 
feina, en aquesta obra en concret. 

48. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 
expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador 
de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total 
coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de 
seguretat a les tasques a desenvolupar. 

49. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba 
en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així 
mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen 
totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC ''MIE-AEM-4''. 

  
2.6. Treballadors Autònoms 
 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 
directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que 
assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el 
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
50. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

51.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

52. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors 
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

53. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

54.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de 
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 

55. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 
de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels 
equips de protecció individual per part dels treballadors. 

56. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat 
i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi 
ha. 

57. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS): 
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball 
que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han 
d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 
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condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a 
l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

  
2.7. Treballadors 
 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, 
amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el 
compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i 
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
58. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
59. El deure d'indicar els perills potencials. 
60. Té responsabilitat dels actes personals. 
61. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació 

a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
62. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals. 
63. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
64. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat 

i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
65. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 

previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el 
temps que duri la seva permanència a l’obra.  

  
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 

  
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho 
indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en 
matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 
66. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
67. Bases del Concurs. 
68. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 

Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
69. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
70. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 

Salut. 
71. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 

Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de 
l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

72. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
73. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
74. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Contractista per l’obra en qüestió. 
75. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista 

i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 
Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la 
seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
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contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès 
de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, 
notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de 
Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del 
Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant 
el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada 
de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin 
pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les 
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la 
praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i 
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el 
mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

  
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 
Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura 
preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla 
de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a 
criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i 
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 
tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, 
essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 

  
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans 
de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus 
medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, 
realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ 
(Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols 
següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 

 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
 

- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 
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- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
 

 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
 

- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 

maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. 
Senyalització de circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
 
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de 
façanes: 

- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de 
façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de 
tancaments i coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 
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- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de 

travessers d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers 
d’escales. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis 
de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 
perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat 

sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos 

d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 

 Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
 Escales provisionals. 
 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
 Abalisament i senyalització de zones de pas. 
 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres 

exteriors amb risc de caigudes d’altura. 
 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
posterior de l’obra executada (*). 
 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i 

evacuació d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 

transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció 

Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals 

i patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 
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Altres. 
 

 
  

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, 
facilitat pel Col·legi Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla 
de seguretat i salut o per l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti 
d'obres de les Administracions públiques. 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , 
aquest llibre haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i 
salut , i a la disposició de la direcció d'obra o direcció facultativa , contractistes , 
subcontractistes i treballadors autònoms, les persones o òrgans amb responsabilitat en 
matèria de prevenció de les empreses que intervinguin en l'obra, tècnics dels òrgans 
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions públiques 
competents, o en el seu cas, del representant dels treballadors, els quals podran realitzar les 
anotacions que considerin adequades respecte a les desviacions en el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut. 
 
Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat 
i salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la 
direcció facultativa, la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors 
d'aquest i només en el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels 
advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre així com en el supòsit de 
paralització dels treballs, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social en el termini de vint-i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una 
reiteració d'una advertència o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova 
observació. 

  
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 

Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura 
pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del 
Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves 
facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a 
be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 
referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap 
modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants 
legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en 
matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que 
aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què 
incorri o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat 
per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels 
mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda 
per les parts afectades. 
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Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a 
qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en 
relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa 
reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

  
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser 
d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

  
4.1. Textos generals 
 

 Convenis col·lectius. 

 “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  
20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre 
de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  
octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de 
febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 
(BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions 
“Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de 
agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada 
parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 

 “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 (BOE 
16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 
1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 
1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 
1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 
1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio 
de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

 “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 
1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 
1981)”.  

 “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 
de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de 
diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada 
parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

 “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de 
Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

 “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de 
diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

 “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 



Projecte bàsic i executiu de rehabilitació de l’antic edifici de la Teneria per a Edifici Docent i Arxiu Comarcal de l’Anoia. 
Expedient 1845-octubre 2016. 
 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

 
PLEC Pàgina:  16  
 

sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), 
adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

 “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de 
noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de 
junio de 2001)”. 

 “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 

 “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo 
(BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 

 “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de 
enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 
1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 
de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden 
TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 
de noviembre de 2004)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  
487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores 
en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 
1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 
Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les 
obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener 
de 1998). 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas 
de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

 “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de 
noviembre de 1999)”. 

 “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo 
de 2001)”. 

 “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias 
MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 
(BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de 
octubre de 2004)”. 

 “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

 “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

 “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos 
(BOE 10 de enero de 2004)”. 
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 Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  
31 de enero de 2004).  

 Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i 
delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit  
de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de 
constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, 
de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas”. 

 “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 
de mayo)”. 

 “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

 “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los 
túneles de carreteras del Estado”. 

 “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
(BOE 250 de 19 de octubre)”.  

 “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(BOE 23 de marzo de 2007)”.  

 “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 
de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 
de 25 de agosto)”. 

 Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de 
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

 “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de 
adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo (Reglamento REACH)”. 

 Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades 
per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment 
per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de 
febrer de 2009). 

 “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en 
relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la 
salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de 
lactancia”. 

 “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
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1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecànicas”. 

 “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo 
de 2009)”. 

 “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco 
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 
2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 

 ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de 
marzo de 2010).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, 
aceites para lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y compuestos 
organoestánnicos).'' 

 ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas 
artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 

 ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado 
de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).'' 

 ''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la 
certificación de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).'' 

 ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 
783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).'' 

 “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos 
sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios 
de prevención.” 

 “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 

 “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 

 “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.” 

 ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se 
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos (REACH).'' 
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 ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se 
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

 ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de 
protección civil ante el riesgo químico.'' 

 ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que 
se modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que 
se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
mezclas químicas (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que 
se modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que 
se modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se 
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se 
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general 
del sector de la construcción.'' 

 ''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados.'' 

 ''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, 
aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.'' 

 ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la 
homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, 
así como sobre el Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación 
de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con 
lo establecido en el V Convenio colectivo del sector de la construcción.'' 

 ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema 
de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en la Administración General del 
Estado.'' 

 “Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se 
establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados 
de la exposición a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.” 
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 “Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión 
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.” 

 “Orden PRE/1206/2014, de 9 de julio, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.” 

 Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 

 “Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la 
especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles 
ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unión Europea.” 

 “Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se 
modifican, con relación al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en una 
generación, los anexos VIII, IX y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción 
de las sustancias y preparados químicos (REACH).” 

 “Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se 
modifica, con relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el anexo 
XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH).” 

 “Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención , y 
otros Reales Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001.” 

 “Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de 
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas.” 

 “Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención.” 

 “Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 
843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de 
prevención.” 

 “Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden 
TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en 
lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, 
memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría 
del sistema de prevención de las empresas.” 

 “Orden PRE/2476/2015, de 20 de noviembre, por la que se actualiza la Instrucción 
Técnica Complementaria número 10, ''Prevención de accidentes graves'', del 
Reglamento de explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.” 

 “Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de 
Protección Civil ante el Riesgo Radiológico.” 

 ''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.” 

  
4.2. Condicions ambientals 
 

 Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 
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 Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i 
vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya de 10 de juliol de 1987). 

 “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 
1991)”. 

 “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE 
de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

 “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
(BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de 
junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

 “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 
de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

 “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar 
de trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 

 “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real 
Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

 “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  

 “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

 “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE 
de 16 de noviembre de 2007)”. 

  
4.3. Incendis 
 

 Ordenances municipals. 

 “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 
1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i 
“Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 

 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i 
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

 “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 
de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y 
de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 

 
  

4.4. Instal·lacions elèctriques 
 

 “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 
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27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes 
de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 

 “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica 
NTE-IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto 
de 1978)”. 

 Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre 
compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

 “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de 
noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de 
diciembre de 2000)”. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció 
del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 
2001). 

 “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio 
de 2001)”. 

 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament 
elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

 “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 
de septiembre de 2002)”. 

 “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que 
se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja 
tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

 “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías 
de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

 “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja 
tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones 
provisionales y temporales de obras”. 

 
  

4.5. Equips i maquinària 
 

 “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir 
los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus 
equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

 “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de 
marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de 
desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo 
de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 
1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 

 “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 
(BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

 “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre 
aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   
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 “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 
1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga 
amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de 
octubre de 2008)”. 

 “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
(BOE de 23 de abril de 1997)”. 

 “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 
de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 
de junio de 1997)”. 

 “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 
13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas 
en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 

 “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los 
equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el 
Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

 “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las 
máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y 
homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 

 “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de 
junio de 2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las 
Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.” 

 ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas, para incluir los riesgos de 
aplicación de plaguicidas.'' 

 ''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria AEM 1 ''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.'' 

 “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales 
de seguridad para la comercialización de los equipos a presión.” 
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 “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales 
de seguridad para la comercialización de los equipos a presión.” 

 Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 
31 de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de 
octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE 
de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre 
de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 

“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 
de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre 
de 1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución 
de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la 
instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE 
de 23 de abril de 1997)”. 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo 
de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 
(BOE 9 de junio de 1989)”. 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a 
grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 
2003)”. 

“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección 
utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, 
revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

 
  

4.6. Equips de protecció individual 
 

 “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. 
Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 
de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 
2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 
1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución 
de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 
(BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 
27 de septiembre de 2001)”. 

 “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 
(BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

 “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

 “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las 
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra 
partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE 
del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

 “Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, 
relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la 
comercialización de equipos a presión (refundición).” 

 Normes Tècniques Reglamentàries. 
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4.7. Senyalització 
 

 “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

 Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
  

4.8. Diversos 
 

 “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones 
técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General 
de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per 
“Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 
1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”. 

 “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, 
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

 “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE 
de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 
2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de 
septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden 
PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de 
febrero de 2007)”. 

 “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 
(BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

 “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre 
de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura 
previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del 
Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada 
per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”. 

 “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 
criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. 
Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 

 “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

 Convenis col·lectius. 

 “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos 
sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 

 ''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de 
explosivos, aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo 
dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010).'' 

 “Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 
relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 
comercialización y control de explosivos con fines civiles (refundición).” 
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 “Orden PRE/2412/2014, de 16 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción 
Técnica Complementaria número 26 ''Horario de apertura de los depósitos de 
explosivos, custodia de llaves de los polvorines, destino de los explosivos no consumidos 
y devoluciones'' del Reglamento de Explosivos.” 

  
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 

  
5.1. Criteris d'aplicació 
 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de 
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar 
el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració 
unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran 
figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el 
seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que 
això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de 
Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al 
pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost 
de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels 
treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment 
admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present 
E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

  
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en 
les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa 
l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost 
del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte 
d’obra.  

  
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut 
del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un 
any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del 
pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini 
l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 
16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 

  
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i 
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de 
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la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment 
per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua d’homologació 
com Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 
anys. 

  
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 

  
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre 
cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta 
obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
 
 Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 
riscos i la recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
 Investigació Tècnica d'Accidents. 

 
 Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre 
els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i 
Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 



Projecte bàsic i executiu de rehabilitació de l’antic edifici de la Teneria per a Edifici Docent i Arxiu Comarcal de l’Anoia. 
Expedient 1845-octubre 2016. 
 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

 
PLEC Pàgina:  28  
 

- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 

  
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb 
ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure 
els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets 
servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la 
Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels 
més importants: 

 
76. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 

Preventiva.  
77. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
78. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
79. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
80. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
81. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
82. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents 

en matèria de Seguretat i Salut 
 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat 
i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret 
de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació 
amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, 
dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento 
de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del 
Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui 
establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 
correcte compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de 
Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
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constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les 
proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a 
aquestes funcions. 

  
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina 

del Treball 
 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 
condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, 
que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es 
revisarà periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així 
com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de 
durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions 
psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre 
de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al 
respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 
assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 
d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 
Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 
adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a 
criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al 
Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 
missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de 
la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 
l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de 
Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 
participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i 
serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de 
Prevenció (propi o concertat). 

  
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
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El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri 
es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de 
màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

  
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 

EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
 

  
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o 

Màquines-Ferramentes 
 

 Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma 
solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, 
desplaçament i accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 
 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 

solidàriament. 
 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 

comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una 
sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una 
ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
 Característiques 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel 
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i 
utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica 
siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals 
inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant 
ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material 
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents 
dades: 
 
 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en Kw. 
 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 

procedeix. 
  

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels 
Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 
 Elecció d’un Equip 
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Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris 
de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
 
 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
 
 Emmagatzematge i manteniment 
 
 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 

fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 

col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 

entre 15 i 25ºC. 
 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 

documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

 
  

7.3. Normativa aplicable 
 

 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i 
dates d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 
 
 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 

dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per 
les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 
93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 
(D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text 
mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), 
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 
Excepcions: 
 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins 

l’1/1/97. 
 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 

94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
Altres Directives. 
 
 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions 

dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits 
de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 
93/68/CEE.  
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Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel 
Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), 
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 
2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat 
pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 
23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 
(D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 
12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel 
Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 
26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada 
en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 
4/4/96. 

 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada 
per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), 
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació 
de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en 
atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. 
Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés 
tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de 
construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. 
de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 

seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball 
(D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 
5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de 
l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
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 Normativa d’aplicació restringida 
 
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 

en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), 
i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements 
de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons 
automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres 
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i 
complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 
Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada 
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
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Projecte bàsic i executiu de rehabilitació de l´antic edifici de la Teneria
per a edifici docent i Arxiu Comarcal de l´Anoia.
Expedient 1845/octubre 2016
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 1845 ESS_PRESS_V
Capítol 01  IMPLANTACIÓ D'OBRA
Subcapítol 01  TREBALLS PREVIS

1 M21BU030 m2 Eliminació de marques vials de pintura termoplàstica mitjançant fressat de 3 a 4mm. Inclou l'escombrat i la
gestió del residu generat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona blava 3,920 3,920 C#*D#*E#*F#
2 7,000 1,800 12,600 C#*D#*E#*F#
3 0,210 7,000 1,470 C#*D#*E#*F#
4 minus 21,720 21,720 C#*D#*E#*F#
5 zebrat 6,230 6,230 C#*D#*E#*F#
6 pas vianants 8,000 1,630 13,040 C#*D#*E#*F#
7 línia det 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 línia det+pas zebrejat 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
9 5,160 5,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,140

2 F9G2NN01 m2 FORMACIÓ DE PASSOS DE VIANANTS ADAPTATS AMB Paviment de formigó de 20cms de HA-25/P/20/IIa
de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, sobre làmina de polietilè, escampat des de
camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris, curat, inclós part
proporcional d'encofrats laterals s i tall de paviment (juntes de retracció, juntes de dil·lactació, juntes per evitar
assentaments diferencials) segons projecte i obra, havent de garantir una resistència al lliscament Rd>45 per
una classificació del paviment tipus classe 3. Amb transport interior mecànic.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Àrea Ample
2 8,900 8,900 C#*D#*E#*F#
3 16,700 16,700 C#*D#*E#*F#
4 10,700 10,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,300

3 FBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat, de reutilització, per a
senyalització provisional. Inclou el desmuntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 0,4+2,2+0,6+0,6+0,6 4,000 4,400 17,600 C#*D#*E#*F#
3 0,4+2.2+0,6+0,6 7,000 3,800 26,600 C#*D#*E#*F#
4 0,4+2.2+0,6 3,000 3,200 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,800

4 FBBZN001 m Desmuntatge i recol·locació de suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, amb senyal,
col·locat a terra formigonat, per a senyalització provisional.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 senyals parada bus C Unitats Longitud Ample Alçada
2 0,4+2.2+0,6+0,6 2,000 3,800 7,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,600

EUR



Projecte bàsic i executiu de rehabilitació de l´antic edifici de la Teneria
per a edifici docent i Arxiu Comarcal de l´Anoia.
Expedient 1845/octubre 2016
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Obra 01 PRESSUPOST 1845 ESS_PRESS_V
Capítol 01  IMPLANTACIÓ D'OBRA
Subcapítol 02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBA2G311 m Pintat sobre paviment de banda contínua de 50 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual. Inclou premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Unitats Longitud Superfície
2 6,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 9,000 4,000 72,000 C#*D#*E#*F#
4 5,650 5,650 C#*D#*E#*F#
5 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#
6 4,520 4,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114,670

2 FBA1G001 m Pintat sobre paviment d'una BANDA 10 CM contínua/discontinua de COLOR , amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada. Inclou premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
3 17,400 17,400 C#*D#*E#*F#
4 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,400

3 FBA2GG11 m2 Pintat sobre paviment d'ILLES ZEBRAT COLOR GROC, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual. Inclou premarcatge i línia contínua perimetral.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Àrea Ample Alçada
2 11,260 11,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,260

4 FBA2GZ11 u CEDIU EL PAS, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual. Inclou
premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FBA2GGG1 m Pintat sobre paviment de línia de detenció discontínua de COLOR GROC, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina d'accionament manual. Inclou premarcatge i línia contínua perimetral.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 1845 ESS_PRESS_V

EUR
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Expedient 1845/octubre 2016
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Capítol 01  IMPLANTACIÓ D'OBRA
Subcapítol 03  SENYALITZACIÓ  VERTICAL

1 HBB11N04 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, circualr de 60cms de diàmetre o quadrada de 60 cms
de costat, per a 1 usos, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs. Inclou part proporcional
d'anulació de senyalització existent contradictòria i desmuntatge a final d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P-50 (perill !) T
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 P-18 (perill obres) T
4 A JUSTIFICAR 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 R-301 (max 20km/h) T
6 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 placa sortida camions T
8 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
9 Stop T

10 Interior pati 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 Prohibit el gir T
12 Interior pati 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 401 T
14 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 placa excepte veïns T
16 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 prohibit el pas T
18 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
19 perill pas vianants T
20 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
21 perill estrenyament calçada T
22 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

2 HBB1NN01 u Cartell informatiu de fins a 1,20x1,20, col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pl creu 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 pl pilar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 extra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 FBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat, de reutilització, per a
senyalització provisional. Inclou el desmuntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 0,4+2,2+0,6+0,6+0,6 4,000 4,400 17,600 C#*D#*E#*F#
3 0,4+2.2+0,6+0,6 7,000 3,800 26,600 C#*D#*E#*F#
4 0,4+2.2+0,6 3,000 3,200 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,800

Obra 01 PRESSUPOST 1845 ESS_PRESS_V
Capítol 01  IMPLANTACIÓ D'OBRA
Subcapítol 04  DELIMITACIÓ OBRA

EUR
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Pàg.: 4

1 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m
sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 106,000 106,000 C#*D#*E#*F#
2 a descomptar portes -2,000 4,000 -8,000 C#*D#*E#*F#
3 -1,000 1,000 -1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,000

2 H64Z1111 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 H64Z1511 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 HB2C2000 m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 delimitació pas vianants 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,500

Obra 01 PRESSUPOST 1845 ESS_PRESS_V
Capítol 02  PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 HBC1Z081 m Cinta d'abalisament, fixada a suport  i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 130,000

2 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,000 2,500 27,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,500

3 H6AAZZ11 m Tancament vertical compost per:
- estructura vertical formada per puntals telescòpics cada 2 metres aproximadament, amortitzable en 150 usos
- col·locació de malla electrosolada tipus ME 10x10 i D3-3 de 6x2,2m a mode de parament vertical fixada als
puntals, amortitzable en 2 usos, amb el desmuntatge inclòs. Inclou la protecció dels extrems amb espuma.
- protecció vertical amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de
reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amortitzable en 2 usos, amb el desmuntatge
inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 de p3 a p-1
3 Nucli escales noves 9,180 9,180 C#*D#*E#*F#
4 9,180 9,180 C#*D#*E#*F#
5 4,910 4,910 C#*D#*E#*F#
6 1,150 1,150 C#*D#*E#*F#
7 6,400 6,400 C#*D#*E#*F#
8 1,900 1,900 C#*D#*E#*F#
9 8,800 8,800 C#*D#*E#*F#

10 nucli ascnsor 4,960 4,960 C#*D#*E#*F#
11 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
12 4,600 4,600 C#*D#*E#*F#
13 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
14 4,600 4,600 C#*D#*E#*F#
15 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
16 4,650 4,650 C#*D#*E#*F#
17 4,650 4,650 C#*D#*E#*F#
18 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
19 vestíbul 4,900 4,900 C#*D#*E#*F#
20 4,900 4,900 C#*D#*E#*F#
21 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
22 4,900 4,900 C#*D#*E#*F#
23 1,150 1,150 C#*D#*E#*F#
24 4,900 4,900 C#*D#*E#*F#
25 3,240 3,240 C#*D#*E#*F#
26 3,110 3,110 C#*D#*E#*F#
27 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
28 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
29 escales interiors 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
30 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
31 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#
32 1,860 1,860 C#*D#*E#*F#
33 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#
34 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#
35 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#
36 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

37 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,740

4 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre o al terreny.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 perímetre excavacions 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
2 4,000 4,200 16,800 C#*D#*E#*F#
3 6,400 6,400 C#*D#*E#*F#
4 2,000 4,900 9,800 C#*D#*E#*F#
5 7,400 7,400 C#*D#*E#*F#
6 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#
7 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
8 7,750 7,750 C#*D#*E#*F#
9 6,350 6,350 C#*D#*E#*F#

10 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,900

5 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de
muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre o enjovada en cèrcol perimetral de formigó, amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escales de p0-p-1 2,000 2,650 5,300 C#*D#*E#*F#
2 escala façana principal 8,550 8,550 C#*D#*E#*F#
3 7,880 7,880 C#*D#*E#*F#
4 7,880 7,880 C#*D#*E#*F#
5 7,800 7,800 C#*D#*E#*F#
6 escala sala actes 2,850 2,850 C#*D#*E#*F#
7 3,870 3,870 C#*D#*E#*F#
8 escala interior 5,320 5,320 C#*D#*E#*F#
9 7,560 7,560 C#*D#*E#*F#

10 5,980 5,980 C#*D#*E#*F#
11 4,970 4,970 C#*D#*E#*F#
12 5,230 5,230 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,190

6 H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als
brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Unitats Ample Alçada
2 ascensors 5,000 2,000 1,160 11,600 C#*D#*E#*F#
3 porta accés escales pl rei 2,000 1,160 2,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,920

7 H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i
amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FORJAT SANITARI T
2 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 escala interior 4,720 4,720 C#*D#*E#*F#

EUR
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4 4,600 1,000 4,600 C#*D#*E#*F#
5 6,100 1,000 6,100 C#*D#*E#*F#
6 2,000 1,160 1,000 2,320 C#*D#*E#*F#
7 FORJAT P1 T
8 balcó 8,300 8,300 C#*D#*E#*F#
9 8,040 8,040 C#*D#*E#*F#

10 ascensor 4,600 1,000 4,600 C#*D#*E#*F#
11 escala 4,700 1,000 4,700 C#*D#*E#*F#
12 FORJAT P2 T
13 forjat nou 8,300 8,300 C#*D#*E#*F#
14 escala interior 7,320 7,320 C#*D#*E#*F#
15 ascensor 4,600 1,000 4,600 C#*D#*E#*F#
16 escala 4,700 1,000 4,700 C#*D#*E#*F#
17 zona vestíbul 7,670 1,000 7,670 C#*D#*E#*F#
18 FORJAT P3 T
19 forjat nou 8,550 8,550 C#*D#*E#*F#
20 escala interior 8,470 8,470 C#*D#*E#*F#
21 ascensor 4,600 1,000 4,600 C#*D#*E#*F#
22 escala 4,700 1,000 4,700 C#*D#*E#*F#
23 zona vestíbul 7,670 1,000 7,670 C#*D#*E#*F#
24 FORJAT P4 T
25 forjat nou 8,600 8,600 C#*D#*E#*F#
26 pas instal·lacions 3,740 3,740 C#*D#*E#*F#
27 escala interior 5,540 5,540 C#*D#*E#*F#
28 ascensor 4,600 1,000 4,600 C#*D#*E#*F#
29 escala 9,950 1,000 9,950 C#*D#*E#*F#
30 zona vestíbul 7,670 1,000 7,670 C#*D#*E#*F#
31 FORJAT Pcoberta T
32 façna principal 16,330 16,330 C#*D#*E#*F#
33 6,720 6,720 C#*D#*E#*F#
34 lluernari 4,300 4,300 C#*D#*E#*F#
35 façna principal 16,150 16,150 C#*D#*E#*F#
36 lluernari 4,960 4,960 C#*D#*E#*F#
37 8,960 8,960 C#*D#*E#*F#
38 pas instal·lacions 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#
39 coberta interior 31,300 31,300 C#*D#*E#*F#
40 escala interior 4,750 4,750 C#*D#*E#*F#
41 FORJAT Psobre coberta T
42 zona escales interiors 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 279,030

8 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm
de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fase enderrocs T
2 nucli ascensor 4,000 4,650 18,600 C#*D#*E#*F#
3 nucli escales 4,000 4,600 18,400 C#*D#*E#*F#
4 enderroc escales vistes 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#
5 enderrocs cobertes 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
6 8,600 8,600 C#*D#*E#*F#
7 escales interiors 2,000 3,300 6,600 C#*D#*E#*F#
8 fase estructura T
9 nucli ascensor 4,000 4,650 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 nucli escales 4,000 4,600 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
11 sostre pb 3,350 3,350 C#*D#*E#*F#
12 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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13 sostre p1 8,400 8,400 C#*D#*E#*F#
14 sostre p2 8,400 8,400 C#*D#*E#*F#
15 sostre p3 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
16 sostre p4-coberta 8,600 8,600 C#*D#*E#*F#
17 2,000 24,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
18 sostre sobrecoberta
19 escales interiors 2,000 3,300 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,550

9 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795, amb fixació amb tac mecànic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 p1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 p2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 p4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 coberta 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

10 H152Z801 ut Dispositiu anticaigudes amb enrotllador i retrocès automàtic del cable que garantitza un bloqueig automàtic en el
cas de produir-se una caiguda de l'operari ja que la longitud del cable queda ajustada pel sistema de tensió i
recuperació.L'ususari es mou en el pla vertical del dipositiu anticaigudes. Inclou la col·locació i desmuntatge
d'estrucutra metàl·lica auxiliar per a fixar el dispositiu.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 enderroc escales 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 1845 ESS_PRESS_V
Capítol 03  PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 treballadors 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 df 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000
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2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

7 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

9 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

10 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i
puntera metàl·liques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

11 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama
320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

14 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

18 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

19 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

20 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

21 H141300F u Casc de seguretat  de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat segons UNE-EN 397

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 1845 ESS_PRESS_V
Capítol 04  SENYALITZACIÓ

1 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 stop 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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2 fletxa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 HBB21N07 u Pannell per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma normalitzat i text descriptiu, de pvc
de 21x30cms.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Unitats Ample Alçada
2 DESVIACIÓ VIANANTS 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 ACCÉS CAMIONS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 FARMACIOLA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 EXTINTORS 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
6 ÀMBIT GESTIÓ RESIDUS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 SELECCIÓ RESIDUS 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
8 PERILL TENSIÓ ELÈCTRICA 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
9 PERILL CAIGUDA A DIFERENT

NIVELL
23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

10 PERILL CAIGUDA D'OBJECTES 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
11 PROHIBIT EL PAS A PERSONES NO

AUTORITXADES
29,000 29,000 C#*D#*E#*F#

12 US OBLIGATORI DE L'ARNÉS 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
13 PROHIBIT EL PAS 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
14 FORA DE SERVEI 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
15 PERILL MATERIAL INFLAMABLE 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 PROHIBIT FUMAR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 139,000

3 HBB21N06 u Cartell informatiu de les normes d'accés a l'obra de 70x100cms.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 accés camions 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 accés peatonal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 3 accessos a obra - edifici 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 a jsutificar 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 1845 ESS_PRESS_V
Capítol 05  EQUIPAMENT

1 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 6x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.
Inclou el transport i el muntatge i desmuntatge. Inclou la part proporcional de conexions de les isntal·lacions i la
neteja de l'equipament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C Unitats Unitats Ample Alçada
2 VESTIDOR 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
3 MENJADOR 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

2 HQU1N001 mes LLoguer de mòdul prefabricat per a oficina, amb cabina saintària de 6x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo i 1 sanitaris, mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, climatitzat. Inclou el transport i el muntatge i
desmuntatge. Inclou la part proporcional de conexions de les isntal·lacions i la  neteja de l'equipament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 HQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 4.36x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació
de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 2 sanitaris, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. Inclou el transport i el muntatge i
desmuntatge.  Inclou la part proporcional de conexions de les isntal·lacions i la  neteja de l'equipament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

4 HQU1N20A mes Lloguer de d'escales per a accés a mòdul prefabricat a 2,30 d'alçada. Inclou baranes perimetrals amb
passamà, entronpeu i barra intermitja.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Unitats Ample Alçada
2 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

5 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1845 ESS_PRESS_V
Capítol 06  DESIMPLANTACIÓ

1 FBBZN001 m Desmuntatge i recol·locació de suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, amb senyal,
col·locat a terra formigonat, per a senyalització provisional.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 senyals parada bus C Unitats Longitud Ample Alçada
2 0,4+2.2+0,6+0,6 2,000 3,800 7,600 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 7,600

2 M21BU030 m2 Eliminació de marques vials de pintura termoplàstica mitjançant fressat de 3 a 4mm. Inclou l'escombrat i la
gestió del residu generat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pintura pas de vianants 114,670 0,500 57,335 C#*D#*E#*F#
2 línia cont/disc 63,800 0,100 6,380 C#*D#*E#*F#
3 zebrejat 11,260 11,260 C#*D#*E#*F#
4 ceda 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 línia det 2,000 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,975

3 FBA22311 m Pintat sobre paviment de banda contínua de 50 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual. Inclou premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Unitats Longitud Superfície
2 8,000 4,000 32,000 C#*D#*E#*F#
3 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 9,000 4,000 36,000 C#*D#*E#*F#
5 6,800 6,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,800

4 FBA1R001 m Pintat sobre paviment d'una BANDA 10 CM contínua/discontinua, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada. Inclou premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 30,800 30,800 C#*D#*E#*F#
3 9,800 9,800 C#*D#*E#*F#
4 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,600

5 FBA2Z311 m2 Pintat sobre paviment d'ILLES ZEBRAT, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual. Inclou premarcatge i línia contínua perimetral.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Àrea Ample Alçada
2 5,160 5,160 C#*D#*E#*F#
3 3,150 3,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,310

6 FBA22Z11 u CEDIU EL PAS, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual. Inclou
premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 FBR00001 U Pintat de plaça aparcament de 10x2,20m, minusvàlids formada pels següents elements:
- Pintat sobre paviment d'una banda permietral de 10cm contínua de color blanc, amb pintura reflectora i

EUR
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microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada.
- Pintat de linia contínua groga.
- Pintat sobre paviment d'una superfície de color blau, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada.
- Pintat sobre paviment de 2 pictogrames de minusvàlids, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada.

Inclou premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xamfrà sud 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 FBB12251 u Placa amb pintura no reflectora, circular de 60 cm de diàmetre, triangular de 70cm de costat, octogonal de
60cms de diàmetre, rectangular 60x60, 60x40, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament fixada a suport
metàl·lic. Inclou la part proporcional d'accessoris per a la seva col·locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 prohibit gir esquerra 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 prohibit el pas 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 prohibit aparcar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 cedeix el pas 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 placa zona cd 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 pas de vianants 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

9 FBA1G001 m Pintat sobre paviment d'una BANDA 10 CM contínua/discontinua de COLOR , amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada. Inclou premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 color blau 39,400 39,400 C#*D#*E#*F#
3 6,000 2,100 12,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

10 FBA31ZZ2 UT Pintat sobre paviment de pictograma de MINUSVÀLID/ ZONA BLAVA..., amb pintura reflectora i microesferes de
vidre DE COLOR, amb màquina d'accionament manual.  Inclou premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

11 F219N001 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió. Inclou transport i disposició de residus a gestor autoritzat per la seva
valorització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Àrea Ample Alçada
2 36,300 36,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,300

EUR
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P-1 F219N001 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Inclou transport i disposició de
residus a gestor autoritzat per la seva valorització.

5,21 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-2 F9G2NN01 m2 FORMACIÓ DE PASSOS DE VIANANTS ADAPTATS AMB Paviment de formigó de 20cms
de HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, sobre
làmina de polietilè, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic
afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris, curat, inclós part proporcional d'encofrats laterals s i
tall de paviment (juntes de retracció, juntes de dil·lactació, juntes per evitar assentaments
diferencials) segons projecte i obra, havent de garantir una resistència al lliscament Rd>45
per una classificació del paviment tipus classe 3. Amb transport interior mecànic.

19,83 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-3 FBA1G001 m Pintat sobre paviment d'una BANDA 10 CM contínua/discontinua de COLOR , amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada. Inclou premarcatge.

2,33 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-4 FBA1R001 m Pintat sobre paviment d'una BANDA 10 CM contínua/discontinua, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada. Inclou premarcatge.

2,18 €

(DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-5 FBA22311 m Pintat sobre paviment de banda contínua de 50 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual. Inclou premarcatge.

3,42 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-6 FBA22Z11 u CEDIU EL PAS, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual. Inclou premarcatge.

13,63 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-7 FBA2G311 m Pintat sobre paviment de banda contínua de 50 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual. Inclou premarcatge.

4,49 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-8 FBA2GG11 m2 Pintat sobre paviment d'ILLES ZEBRAT COLOR GROC, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual. Inclou premarcatge i línia
contínua perimetral.

7,13 €

(SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-9 FBA2GGG1 m Pintat sobre paviment de línia de detenció discontínua de COLOR GROC, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual. Inclou premarcatge i
línia contínua perimetral.

4,76 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-10 FBA2GZ11 u CEDIU EL PAS, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual. Inclou premarcatge.

15,24 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-11 FBA2Z311 m2 Pintat sobre paviment d'ILLES ZEBRAT, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual. Inclou premarcatge i línia contínua perimetral.

5,23 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-12 FBA31ZZ2 UT Pintat sobre paviment de pictograma de MINUSVÀLID/ ZONA BLAVA..., amb pintura
reflectora i microesferes de vidre DE COLOR, amb màquina d'accionament manual. Inclou
premarcatge.

18,29 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
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P-13 FBB12251 u Placa amb pintura no reflectora, circular de 60 cm de diàmetre, triangular de 70cm de costat,
octogonal de 60cms de diàmetre, rectangular 60x60, 60x40, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament fixada a suport metàl·lic. Inclou la part proporcional d'accessoris per a la seva
col·locació.

32,01 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-14 FBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat, de
reutilització, per a senyalització provisional. Inclou el desmuntatge.

6,23 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-15 FBBZN001 m Desmuntatge i recol·locació de suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
amb senyal, col·locat a terra formigonat, per a senyalització provisional.

6,23 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-16 FBR00001 U Pintat de plaça aparcament de 10x2,20m, minusvàlids formada pels següents elements:
- Pintat sobre paviment d'una banda permietral de 10cm contínua de color blanc, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada.
- Pintat de linia contínua groga.
- Pintat sobre paviment d'una superfície de color blau, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina autopropulsada.
- Pintat sobre paviment de 2 pictogrames de minusvàlids, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada.

Inclou premarcatge.

289,82 €

(DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-17 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,30 €

(SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-18 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat
segons UNE-EN 397

10,47 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-19 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,43 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-20 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5,18 €

(CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-21 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,83 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-22 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-23 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

15,49 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-24 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,72 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-25 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,54 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-26 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,18 €

(SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-27 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

22,51 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-28 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

27,70 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-29 H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant 10,08 €

(DEU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-30 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

33,72 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-31 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

24,13 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-32 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,78 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-33 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 9,74 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-34 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color
blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

17,31 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-35 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,47 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-36 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,77 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-37 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

18,33 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
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P-38 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

19,74 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-39 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre o enjovada en cèrcol perimetral de
formigó,  amb el desmuntatge inclòs

6,54 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-40 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs

11,96 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-41 H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols
d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs

7,83 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-42 H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de
formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs

7,31 €

(SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-43 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre o al terreny.

2,38 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-44 H152Z801 ut Dispositiu anticaigudes amb enrotllador i retrocès automàtic del cable que garantitza un
bloqueig automàtic en el cas de produir-se una caiguda de l'operari ja que la longitud del
cable queda ajustada pel sistema de tensió i recuperació.L'ususari es mou en el pla vertical
del dipositiu anticaigudes. Inclou la col·locació i desmuntatge d'estrucutra metàl·lica auxiliar
per a fixar el dispositiu.

460,31 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-45 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat
col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

32,28 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-46 H64Z1111 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs

104,81 €

(CENT QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-47 H64Z1511 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs

300,65 €

(TRES-CENTS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-48 H6AAZZ11 m Tancament vertical compost per:
- estructura vertical formada per puntals telescòpics cada 2 metres aproximadament,
amortitzable en 150 usos
- col·locació de malla electrosolada tipus ME 10x10 i D3-3 de 6x2,2m a mode de parament
vertical fixada als puntals, amortitzable en 2 usos, amb el desmuntatge inclòs. Inclou la
protecció dels extrems amb espuma.
- protecció vertical amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra
caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm,
amortitzable en 2 usos,  amb el desmuntatge inclòs.

20,89 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-49 HB2C2000 m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

48,48 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-50 HBB11N04 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, circualr de 60cms de diàmetre o
quadrada de 60 cms de costat, per a 1 usos, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs. Inclou part proporcional d'anulació de senyalització existent
contradictòria i desmuntatge a final d'obra.

24,45 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-51 HBB1NN01 u Cartell informatiu de fins a 1,20x1,20, col·locat. 15,14 €

(QUINZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-52 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 9,56 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-53 HBB21N06 u Cartell informatiu de les normes d'accés a l'obra de 70x100cms. 5,06 €

(CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-54 HBB21N07 u Pannell per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma normalitzat i
text descriptiu, de pvc de 21x30cms.

2,46 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-55 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçada 4,87 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-56 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

9,85 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-57 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 4,26 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-58 HBC1Z081 m Cinta d'abalisament, fixada a suport  i amb el desmuntatge inclòs 0,88 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-59 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

48,28 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-60 HQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 4.36x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes,
2 sanitaris, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial. Inclou el transport i el muntatge i desmuntatge.
Inclou la part proporcional de conexions de les isntal·lacions i la  neteja de l'equipament.

100,34 €

(CENT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-61 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 6x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. Inclou el transport i el muntatge i
desmuntatge. Inclou la part proporcional de conexions de les isntal·lacions i la neteja de
l'equipament.

80,66 €

(VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-62 HQU1N001 mes LLoguer de mòdul prefabricat per a oficina, amb cabina saintària de 6x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo i 1
sanitaris, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, punts de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, climatitzat. Inclou el transport i el muntatge i desmuntatge.
Inclou la part proporcional de conexions de les isntal·lacions i la  neteja de l'equipament.

100,34 €

(CENT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-63 HQU1N20A mes Lloguer de d'escales per a accés a mòdul prefabricat a 2,30 d'alçada. Inclou baranes
perimetrals amb passamà, entronpeu i barra intermitja.

74,01 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-64 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

93,22 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-65 M21BU030 m2 Eliminació de marques vials de pintura termoplàstica mitjançant fressat de 3 a 4mm. Inclou
l'escombrat i la gestió del residu generat.

8,12 €

(VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
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P-1 F219N001 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Inclou transport i disposició de
residus a gestor autoritzat per la seva valorització.

5,21 €

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,1-1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,75500 €

Altres conceptes 3,45500 €

P-2 F9G2NN01 m2 FORMACIÓ DE PASSOS DE VIANANTS ADAPTATS AMB Paviment de formigó de 20cms
de HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, sobre
làmina de polietilè, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic
afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris, curat, inclós part proporcional d'encofrats laterals s i
tall de paviment (juntes de retracció, juntes de dil·lactació, juntes per evitar assentaments
diferencials) segons projecte i obra, havent de garantir una resistència al lliscament Rd>45
per una classificació del paviment tipus classe 3. Amb transport interior mecànic.

19,83 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

12,80480 €

B9GZ1210 t Pols de quars color gris 1,63088 €

B000AUXI pa material auxiliar: làmina de polietilè, encofrats, poliestirè expandit, desencofrants, ... 2,44000 €

Altres conceptes 2,95432 €

P-3 FBA1G001 m Pintat sobre paviment d'una BANDA 10 CM contínua/discontinua de COLOR , amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada. Inclou premarcatge.

2,33 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,01488 €

BBA1GROC KG Pintura acrílica groga. 0,35650 €

Altres conceptes 1,95862 €

P-4 FBA1R001 m Pintat sobre paviment d'una BANDA 10 CM contínua/discontinua, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada. Inclou premarcatge.

2,18 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,20700 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,01488 €

Altres conceptes 1,95812 €

P-5 FBA22311 m Pintat sobre paviment de banda contínua de 50 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual. Inclou premarcatge.

3,42 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,45756 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 2,02860 €

Altres conceptes 0,93384 €

P-6 FBA22Z11 u CEDIU EL PAS, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual. Inclou premarcatge.

13,63 €

Sense descomposició 13,63000 €

P-7 FBA2G311 m Pintat sobre paviment de banda contínua de 50 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual. Inclou premarcatge.

4,49 €

BBA1GROC KG Pintura acrílica groga. 3,49370 €

Altres conceptes 0,99630 €

P-8 FBA2GG11 m2 Pintat sobre paviment d'ILLES ZEBRAT COLOR GROC, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual. Inclou premarcatge i línia
contínua perimetral.

7,13 €

Sense descomposició 7,13000 €

P-9 FBA2GGG1 m Pintat sobre paviment de línia de detenció discontínua de COLOR GROC, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual. Inclou premarcatge i
línia contínua perimetral.

4,76 €
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Sense descomposició 4,76000 €

P-10 FBA2GZ11 u CEDIU EL PAS, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual. Inclou premarcatge.

15,24 €

Sense descomposició 15,24000 €

P-11 FBA2Z311 m2 Pintat sobre paviment d'ILLES ZEBRAT, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual. Inclou premarcatge i línia contínua perimetral.

5,23 €

Sense descomposició 5,23000 €

P-12 FBA31ZZ2 UT Pintat sobre paviment de pictograma de MINUSVÀLID/ ZONA BLAVA..., amb pintura
reflectora i microesferes de vidre DE COLOR, amb màquina d'accionament manual. Inclou
premarcatge.

18,29 €

Sense descomposició 18,29000 €

P-13 FBB12251 u Placa amb pintura no reflectora, circular de 60 cm de diàmetre, triangular de 70cm de costat,
octogonal de 60cms de diàmetre, rectangular 60x60, 60x40, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament fixada a suport metàl·lic. Inclou la part proporcional d'accessoris per a la seva
col·locació.

32,01 €

BBM12601 u Placa amb pintura no reflectora, circular de 60 cm de diàmetre, triangular de 70cm de costat,
octogonal de 60cms de diàmetre o  rectangular 60x60, inclòs els accessoris de fixació.

24,57000 €

Altres conceptes 7,44000 €

P-14 FBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat, de
reutilització, per a senyalització provisional. Inclou el desmuntatge.

6,23 €

BBMZ1B20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical, de reutilització,
per a senyalització provisional.

1,79000 €

Altres conceptes 4,44000 €

P-15 FBBZN001 m Desmuntatge i recol·locació de suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
amb senyal, col·locat a terra formigonat, per a senyalització provisional.

6,23 €

BBMZ1B20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical, de reutilització,
per a senyalització provisional.

1,79000 €

Altres conceptes 4,44000 €

P-16 FBR00001 U Pintat de plaça aparcament de 10x2,20m, minusvàlids formada pels següents elements:
- Pintat sobre paviment d'una banda permietral de 10cm contínua de color blanc, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada.
- Pintat de linia contínua groga.
- Pintat sobre paviment d'una superfície de color blau, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina autopropulsada.
- Pintat sobre paviment de 2 pictogrames de minusvàlids, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada.

Inclou premarcatge.

289,82 €

Altres conceptes 289,82000 €

P-17 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,30 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,94000 €

Altres conceptes 0,36000 €

P-18 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat
segons UNE-EN 397

10,47 €

B141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat
segons UNE-EN 397

9,88000 €

Altres conceptes 0,59000 €
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P-19 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,43 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,07000 €

Altres conceptes 0,36000 €

P-20 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5,18 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

4,89000 €

Altres conceptes 0,29000 €

P-21 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,83 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,33000 €

Altres conceptes 0,50000 €

P-22 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,22000 €

Altres conceptes 0,01000 €

P-23 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

15,49 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,61000 €

Altres conceptes 0,88000 €

P-24 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,72 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,68000 €

Altres conceptes 0,04000 €

P-25 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,54 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,45000 €

Altres conceptes 0,09000 €

P-26 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,18 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,83000 €

Altres conceptes 0,35000 €

P-27 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

22,51 €

B1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

21,24000 €

Altres conceptes 1,27000 €

P-28 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,

27,70 €
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UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

B1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

26,13000 €

Altres conceptes 1,57000 €

P-29 H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant 10,08 €

B146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant 9,51000 €

Altres conceptes 0,57000 €

P-30 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

33,72 €

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

31,81000 €

Altres conceptes 1,91000 €

P-31 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

24,13 €

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795

19,60000 €

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 0,92000 €

Altres conceptes 3,61000 €

P-32 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,78 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 21,49000 €

Altres conceptes 1,29000 €

P-33 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 9,74 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 9,19000 €

Altres conceptes 0,55000 €

P-34 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color
blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

17,31 €

B1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color
blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

16,33000 €

Altres conceptes 0,98000 €

P-35 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,47 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

17,42000 €

Altres conceptes 1,05000 €

P-36 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,77 €

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,50000 €
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Altres conceptes 0,27000 €

P-37 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

18,33 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

17,29000 €

Altres conceptes 1,04000 €

P-38 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

19,74 €

B148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla per a soldador elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

18,62000 €

Altres conceptes 1,12000 €

P-39 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre o enjovada en cèrcol perimetral de
formigó,  amb el desmuntatge inclòs

6,54 €

B1526EK6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa per al sostre, per
a 15 usos

0,73500 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 1,33000 €

Altres conceptes 4,47500 €

P-40 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs

11,96 €

B152KK00 u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda de 16
mm de diàmetre, d'aliatge lleuger estampat

6,16210 €

B15Z1700 m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 1,01850 €

Altres conceptes 4,77940 €

P-41 H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols
d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs

7,83 €

B1530005 u Barana de protecció prefabricada, d'alçària 1 m amb cargols d'ataconat, per a 50 usos, per a
seguretat i salut

1,23000 €

Altres conceptes 6,60000 €

P-42 H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de
formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs

7,31 €

B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 1,09780 €

B1526EK6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa per al sostre, per
a 15 usos

0,58800 €

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut 0,28800 €

Altres conceptes 5,33620 €

P-43 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre o al terreny.

2,38 €

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos

0,60000 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1
m d'alçada, per a seguretat i salut

0,52500 €

Altres conceptes 1,25500 €

P-44 H152Z801 ut Dispositiu anticaigudes amb enrotllador i retrocès automàtic del cable que garantitza un
bloqueig automàtic en el cas de produir-se una caiguda de l'operari ja que la longitud del
cable queda ajustada pel sistema de tensió i recuperació.L'ususari es mou en el pla vertical
del dipositiu anticaigudes. Inclou la col·locació i desmuntatge d'estrucutra metàl·lica auxiliar
per a fixar el dispositiu.

460,31 €
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B152Z801 u Dispositiu anticaigudes amb enrotllador i retrocès automàtic del cable d'acer que garantitza
un bloqueig automàtic en el cas de produir-se una caiguda de l'operari ja que la longitud del
cable queda ajustada pel sistema de tensió i recuperació.L'ususari es mou en el pla vertical
del dipositiu anticaigudes. De 15m de longitud. A amortitzar en 2 vegades.

318,79000 €

Altres conceptes 141,52000 €

P-45 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat
col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

32,28 €

B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut

0,87840 €

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl·lica, per a seguretat
i salut

14,82000 €

B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut 4,34520 €

Altres conceptes 12,23640 €

P-46 H64Z1111 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs

104,81 €

B64Z1112 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 2 m d'alçària amb bastiment
de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i
salut

82,22000 €

Altres conceptes 22,59000 €

P-47 H64Z1511 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs

300,65 €

B64Z1512 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 2 m d'alçària amb bastiment
de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i
salut

252,40000 €

Altres conceptes 48,25000 €

P-48 H6AAZZ11 m Tancament vertical compost per:
- estructura vertical formada per puntals telescòpics cada 2 metres aproximadament,
amortitzable en 150 usos
- col·locació de malla electrosolada tipus ME 10x10 i D3-3 de 6x2,2m a mode de parament
vertical fixada als puntals, amortitzable en 2 usos, amb el desmuntatge inclòs. Inclou la
protecció dels extrems amb espuma.
- protecció vertical amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra
caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm,
amortitzable en 2 usos,  amb el desmuntatge inclòs.

20,89 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,05502 €

B15Z1500 m Corda  de poliamida  de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,42413 €

B151K050 m2 Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals, per a seguretat i salut, amortitzable
en dos usos.

9,29160 €

B0A31000 kg Clau acer 0,07840 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,08448 €

B0B341C3 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

1,50975 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,74000 €

Altres conceptes 8,70662 €

P-49 HB2C2000 m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

48,48 €
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BBM2CBA0 m Amortització de barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20
usos), per a seguretat i salut

3,26000 €

Altres conceptes 45,22000 €

P-50 HBB11N04 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, circualr de 60cms de diàmetre o
quadrada de 60 cms de costat, per a 1 usos, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs. Inclou part proporcional d'anulació de senyalització existent
contradictòria i desmuntatge a final d'obra.

24,45 €

BBL112N2 u Placa triangular, de 70 cm, circular, de 60cms de diàmetre, o quadrada, de 60cms de costat,
amb pintura reflectant, per a 1 us.

20,75000 €

Altres conceptes 3,70000 €

P-51 HBB1NN01 u Cartell informatiu de fins a 1,20x1,20, col·locat. 15,14 €
Sense descomposició 15,14000 €

P-52 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 9,56 €

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 9,02000 €

Altres conceptes 0,54000 €

P-53 HBB21N06 u Cartell informatiu de les normes d'accés a l'obra de 70x100cms. 5,06 €

BBL11N06 U Cartell informatiu de les normes d'accés a l'obra de 70x100cms, per a 2 usos 4,01000 €

Altres conceptes 1,05000 €

P-54 HBB21N07 u Pannell per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb pictograma normalitzat i
text descriptiu, de pvc de 21x30cms.

2,46 €

BLL11N07 u Cartell informatius per a senyalització complementaria interior a l'obra de pannells de pvc de
21x30cms.

1,56000 €

Altres conceptes 0,90000 €

P-55 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçada 4,87 €

BBC12102 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per a 2 usos 4,36000 €

Altres conceptes 0,51000 €

P-56 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

9,85 €

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 5
usos

7,75000 €

Altres conceptes 2,10000 €

P-57 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 4,26 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària. 2,89600 €

Altres conceptes 1,36400 €

P-58 HBC1Z081 m Cinta d'abalisament, fixada a suport  i amb el desmuntatge inclòs 0,88 €

BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 0,08000 €

Altres conceptes 0,80000 €

P-59 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

48,28 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,31000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 36,75000 €

Altres conceptes 11,22000 €

P-60 HQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 4.36x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes,

100,34 €
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2 sanitaris, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial. Inclou el transport i el muntatge i desmuntatge.
Inclou la part proporcional de conexions de les isntal·lacions i la  neteja de l'equipament.

BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 4.36x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes,
2 sanitaris, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial. Inclou el transport i el muntatge i desmuntatge.
Inclou la part proporcional de conexions de les isntal·lacions i la  neteja de l'equipament.

94,66000 €

Altres conceptes 5,68000 €

P-61 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 6x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. Inclou el transport i el muntatge i
desmuntatge. Inclou la part proporcional de conexions de les isntal·lacions i la neteja de
l'equipament.

80,66 €

BQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 6x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. Inclou el transport i el muntatge i
desmuntatge. Inclou la part proporcional de conexions de les isntal·lacions i la neteja de
l'equipament.

76,09000 €

Altres conceptes 4,57000 €

P-62 HQU1N001 mes LLoguer de mòdul prefabricat per a oficina, amb cabina saintària de 6x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo i 1
sanitaris, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, punts de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, climatitzat. Inclou el transport i el muntatge i desmuntatge.
Inclou la part proporcional de conexions de les isntal·lacions i la  neteja de l'equipament.

100,34 €

BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 4.36x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes,
2 sanitaris, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial. Inclou el transport i el muntatge i desmuntatge.
Inclou la part proporcional de conexions de les isntal·lacions i la  neteja de l'equipament.

94,66000 €

Altres conceptes 5,68000 €

P-63 HQU1N20A mes Lloguer de d'escales per a accés a mòdul prefabricat a 2,30 d'alçada. Inclou baranes
perimetrals amb passamà, entronpeu i barra intermitja.

74,01 €

BQU1N20A ut d'escales per a accés a mòdul prefabricat a 2,30 d'alçada. Inclou baranes perimetrals amb
passamà, entronpeu i barra intermitja.

69,82000 €

Altres conceptes 4,19000 €

P-64 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

93,22 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

87,94000 €

Altres conceptes 5,28000 €

P-65 M21BU030 m2 Eliminació de marques vials de pintura termoplàstica mitjançant fressat de 3 a 4mm. Inclou
l'escombrat i la gestió del residu generat.

8,12 €

Altres conceptes 8,12000 €
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MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 17,35000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 17,35000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 17,35000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 19,76000 €

A013M000 h Ajudant muntador 15,28000 €

A0140000 h Manobre 15,28000 €

A0150000 h Manobre especialista 16,25000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 22,14000 €

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 19,66000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 18,49000 €
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MAQUINÀRIA

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 31,68000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 35,66000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 24,55000 €

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 11,94000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 2,56000 €

C170H000 h Màquina tallajunts 6,37000 €

C1B02A00 h Màquina p/pintar 33,63000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 25,73000 €

C1B0V100 h Màquina per fresat de pintures de marca vial d'accionament manual 14,16000 €

C1Z13500 h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 46,19000 €

C2003000 h Remolinador mecànic 4,22000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,42000 €
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MATERIALS

B000AUXI pa material auxiliar: làmina de polietilè, encofrats, poliestirè expandit, desencofrants, ... 2,44000 €

B0111000 m3 Aigua 1,01000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 14,14000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 14,75000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 53,74000 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

60,40000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,88000 €

B0A31000 kg Clau acer 0,98000 €

B0B341C3 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

0,99000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,37000 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 7,86000 €

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut 0,12000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,94000 €

B141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat segons
UNE-EN 397

9,88000 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,07000 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

4,89000 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,33000 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,22000 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,61000 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,68000 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,45000 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,83000 €

B1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

21,24000 €

B1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

26,13000 €

B146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant 9,51000 €

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354

31,81000 €

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795

19,60000 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 21,49000 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 9,19000 €
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B1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau
vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

16,33000 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

17,42000 €

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,50000 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

17,29000 €

B148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla per a soldador elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

18,62000 €

B151K050 m2 Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals, per a seguretat i salut, amortitzable en
dos usos.

1,78000 €

B1526EK6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15
usos

1,47000 €

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos

1,20000 €

B152KK00 u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de
diàmetre, d'aliatge lleuger estampat

88,03000 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m
d'alçada, per a seguretat i salut

0,50000 €

B152Z801 u Dispositiu anticaigudes amb enrotllador i retrocès automàtic del cable d'acer que garantitza un
bloqueig automàtic en el cas de produir-se una caiguda de l'operari ja que la longitud del cable
queda ajustada pel sistema de tensió i recuperació.L'ususari es mou en el pla vertical del dipositiu
anticaigudes. De 15m de longitud. A amortitzar en 2 vegades.

318,79000 €

B1530005 u Barana de protecció prefabricada, d'alçària 1 m amb cargols d'ataconat, per a 50 usos, per a
seguretat i salut

1,23000 €

B15Z1500 m Corda  de poliamida  de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,39000 €

B15Z1700 m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,97000 €

B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut

58,56000 €

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 0,92000 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,38000 €

B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 4,99000 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,31000 €

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,1-1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

5,85000 €

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i
salut

7,41000 €

B64Z1112 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 2 m d'alçària amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut

82,22000 €

B64Z1512 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 2 m d'alçària amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut

252,40000 €

B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut 12,78000 €

B9GZ1210 t Pols de quars color gris 407,72000 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 8,28000 €

BBA1GROC KG Pintura acrílica groga. 14,26000 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,72000 €

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 9,02000 €

BBC12102 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per a 2 usos 4,36000 €
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BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 0,08000 €

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 5 usos 7,75000 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària. 7,24000 €

BBL112N2 u Placa triangular, de 70 cm, circular, de 60cms de diàmetre, o quadrada, de 60cms de costat, amb
pintura reflectant, per a 1 us.

20,75000 €

BBL11N06 U Cartell informatiu de les normes d'accés a l'obra de 70x100cms, per a 2 usos 4,01000 €

BBM12601 u Placa amb pintura no reflectora, circular de 60 cm de diàmetre, triangular de 70cm de costat,
octogonal de 60cms de diàmetre o  rectangular 60x60, inclòs els accessoris de fixació.

24,57000 €

BBM2CBA0 m Amortització de barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos), per
a seguretat i salut

3,26000 €

BBMZ1B20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical, de reutilització, per a
senyalització provisional.

1,79000 €

BLL11N07 u Cartell informatius per a senyalització complementaria interior a l'obra de pannells de pvc de
21x30cms.

1,56000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 36,75000 €

BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 4.36x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 2 sanitaris, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial. Inclou el transport i el muntatge i desmuntatge. Inclou la part proporcional de
conexions de les isntal·lacions i la  neteja de l'equipament.

94,66000 €

BQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 6x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial. Inclou el transport i el muntatge i desmuntatge. Inclou la
part proporcional de conexions de les isntal·lacions i la  neteja de l'equipament.

76,09000 €

BQU1N20A ut d'escales per a accés a mòdul prefabricat a 2,30 d'alçada. Inclou baranes perimetrals amb
passamà, entronpeu i barra intermitja.

69,82000 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

87,94000 €
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D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Rend.: 1,000 56,22000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 16,25000 = 14,62500

Subtotal: 14,62500 14,62500

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,56000 = 1,15200

Subtotal: 1,15200 1,15200

Materials

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 14,75000 = 22,86250

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 14,14000 = 9,19100

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 53,74000 = 8,06100

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,01000 = 0,18180

Subtotal: 40,29630 40,29630

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,14625

COST DIRECTE 56,21955

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,21955
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P-1 F219N001 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió. Inclou
transport i disposició de residus a gestor autoritzat
per la seva valorització.

Rend.: 1,000 5,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,054 /R x 31,68000 = 1,71072

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,030 /R x 24,55000 = 0,73650

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,020 /R x 35,66000 = 0,71320

Subtotal: 3,16042 3,16042

Materials

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,1-1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,300      x 5,85000 = 1,75500

Subtotal: 1,75500 1,75500

COST DIRECTE 4,91542
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,29493

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,21035

P-2 F9G2NN01 m2 FORMACIÓ DE PASSOS DE VIANANTS ADAPTATS
AMB Paviment de formigó de 20cms de
HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, sobre làmina de polietilè,
escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic,
remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars
gris, curat, inclós part proporcional d'encofrats
laterals s i tall de paviment (juntes de retracció,
juntes de dil·lactació, juntes per evitar assentaments
diferencials) segons projecte i obra, havent de
garantir una resistència al lliscament Rd>45 per una
classificació del paviment tipus classe 3. Amb
transport interior mecànic.

Rend.: 1,000 19,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,0284 /R x 19,76000 = 0,56118

A0140000 h Manobre 0,045 /R x 15,28000 = 0,68760

Subtotal: 1,24878 1,24878

Maquinària

C2003000 h Remolinador mecànic 0,010 /R x 4,22000 = 0,04220

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,032 /R x 11,94000 = 0,38208

C2005000 h Regle vibratori 0,0266 /R x 4,42000 = 0,11757

C170H000 h Màquina tallajunts 0,0035 /R x 6,37000 = 0,02230

Subtotal: 0,56415 0,56415

Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,212      x 60,40000 = 12,80480

B9GZ1210 t Pols de quars color gris 0,004      x 407,72000 = 1,63088
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B000AUXI pa material auxiliar: làmina de polietilè, encofrats,
poliestirè expandit, desencofrants, ...

1,000      x 2,44000 = 2,44000

Subtotal: 16,87568 16,87568

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01873

COST DIRECTE 18,70734
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,12244

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,82978

P-3 FBA1G001 m Pintat sobre paviment d'una BANDA 10 CM
contínua/discontinua de COLOR , amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada. Inclou premarcatge.

Rend.: 1,000 2,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,004 /R x 15,28000 = 0,06112

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 17,35000 = 0,12145

Subtotal: 0,18257 0,18257

Maquinària

C1B02A00 h Màquina p/pintar 0,049 /R x 33,63000 = 1,64787

Subtotal: 1,64787 1,64787

Materials

BBA1GROC KG Pintura acrílica groga. 0,025      x 14,26000 = 0,35650

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,004      x 3,72000 = 0,01488

Subtotal: 0,37138 0,37138

COST DIRECTE 2,20182
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,13211

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,33393

P-4 FBA1R001 m Pintat sobre paviment d'una BANDA 10 CM
contínua/discontinua, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada.
Inclou premarcatge.

Rend.: 1,000 2,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 17,35000 = 0,12145

A0140000 h Manobre 0,004 /R x 15,28000 = 0,06112

Subtotal: 0,18257 0,18257

Maquinària

C1B02A00 h Màquina p/pintar 0,049 /R x 33,63000 = 1,64787

Subtotal: 1,64787 1,64787

Materials

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,025      x 8,28000 = 0,20700

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,004      x 3,72000 = 0,01488

Subtotal: 0,22188 0,22188
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COST DIRECTE 2,05232
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,12314

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,17546

P-5 FBA22311 m Pintat sobre paviment de banda contínua de 50 cm,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual. Inclou premarcatge.

Rend.: 1,000 3,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,019 /R x 17,35000 = 0,32965

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 15,28000 = 0,15280

Subtotal: 0,48245 0,48245

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,010 /R x 25,73000 = 0,25730

Subtotal: 0,25730 0,25730

Materials

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,245      x 8,28000 = 2,02860

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,123      x 3,72000 = 0,45756

Subtotal: 2,48616 2,48616

COST DIRECTE 3,22591
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,19355

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,41946

P-6 FBA22Z11 u CEDIU EL PAS, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina d'accionament manual. Inclou
premarcatge.

Rend.: 1,000 13,63 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-7 FBA2G311 m Pintat sobre paviment de banda contínua de 50 cm,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual. Inclou premarcatge.

Rend.: 1,000 4,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 15,28000 = 0,15280

A0121000 h Oficial 1a 0,019 /R x 17,35000 = 0,32965

Subtotal: 0,48245 0,48245

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,010 /R x 25,73000 = 0,25730

Subtotal: 0,25730 0,25730

Materials

BBA1GROC KG Pintura acrílica groga. 0,245      x 14,26000 = 3,49370

Subtotal: 3,49370 3,49370
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COST DIRECTE 4,23345
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,25401

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,48746

P-8 FBA2GG11 m2 Pintat sobre paviment d'ILLES ZEBRAT COLOR
GROC, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual. Inclou
premarcatge i línia contínua perimetral.

Rend.: 1,000 7,13 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-9 FBA2GGG1 m Pintat sobre paviment de línia de detenció
discontínua de COLOR GROC, amb pintura reflectora
i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual. Inclou premarcatge i línia contínua perimetral.

Rend.: 1,000 4,76 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-10 FBA2GZ11 u CEDIU EL PAS, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina d'accionament manual. Inclou
premarcatge.

Rend.: 1,000 15,24 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-11 FBA2Z311 m2 Pintat sobre paviment d'ILLES ZEBRAT, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual. Inclou premarcatge i línia
contínua perimetral.

Rend.: 1,000 5,23 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-12 FBA31ZZ2 UT Pintat sobre paviment de pictograma de
MINUSVÀLID/ ZONA BLAVA..., amb pintura
reflectora i microesferes de vidre DE COLOR, amb
màquina d'accionament manual.  Inclou premarcatge.

Rend.: 1,000 18,29 €

_____________________________________________________________________________________________________________

FBA3R002 m2 Pintat sobre paviment amb pintura reflectora i
microesferes de vidre de color blau per a plaça
d'aparcament de minusvàlids, amb màquina
d'accionament manual

Rend.: 1,000 8,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,042 /R x 15,28000 = 0,64176

A0121000 h Oficial 1a 0,084 /R x 17,35000 = 1,45740

Subtotal: 2,09916 2,09916

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,042 /R x 25,73000 = 1,08066

Subtotal: 1,08066 1,08066

Materials

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,4998      x 8,28000 = 4,13834

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,2499      x 3,72000 = 0,92963

Subtotal: 5,06797 5,06797
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03149

COST DIRECTE 8,27928
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,49676

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,77603

P-13 FBB12251 u Placa amb pintura no reflectora, circular de 60 cm de
diàmetre, triangular de 70cm de costat, octogonal de
60cms de diàmetre, rectangular 60x60, 60x40, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament fixada a
suport metàl·lic. Inclou la part proporcional
d'accessoris per a la seva col·locació.

Rend.: 1,000 32,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 17,35000 = 2,94950

A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 15,28000 = 2,59760

Subtotal: 5,54710 5,54710

Materials

BBM12601 u Placa amb pintura no reflectora, circular de 60 cm de
diàmetre, triangular de 70cm de costat, octogonal de
60cms de diàmetre o  rectangular 60x60, inclòs els
accessoris de fixació.

1,000      x 24,57000 = 24,57000

Subtotal: 24,57000 24,57000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08321

COST DIRECTE 30,20031
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,81202

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,01232

P-14 FBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat, de
reutilització, per a senyalització provisional. Inclou el
desmuntatge.

Rend.: 1,000 6,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 17,35000 = 0,86750

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 15,28000 = 1,52800

Subtotal: 2,39550 2,39550

Materials

BBMZ1B20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyalització vertical, de reutilització, per a
senyalització provisional.

1,000      x 1,79000 = 1,79000

D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,0294      x 56,21955 = 1,65285

Subtotal: 3,44285 3,44285

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2,39533 = 0,03593

Subtotal: 0,03593 0,03593



Projecte bàsic i executiu de rehabilitació de l´antic edifici de la Teneria
per a edifici docent i Arxiu Comarcal de l´Anoia.
Expedient 1845/octubre 2016
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 5,87428
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,35246

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,22674

P-15 FBBZN001 m Desmuntatge i recol·locació de suport rectangular de
tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, amb senyal,
col·locat a terra formigonat, per a senyalització
provisional.

Rend.: 1,000 6,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 17,35000 = 0,86750

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 15,28000 = 1,52800

Subtotal: 2,39550 2,39550

Materials

BBMZ1B20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyalització vertical, de reutilització, per a
senyalització provisional.

1,000      x 1,79000 = 1,79000

D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,0294      x 56,21955 = 1,65285

Subtotal: 3,44285 3,44285

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2,39533 = 0,03593

Subtotal: 0,03593 0,03593

COST DIRECTE 5,87428
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,35246

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,22674

P-16 FBR00001 U Pintat de plaça aparcament de 10x2,20m,
minusvàlids formada pels següents elements:
- Pintat sobre paviment d'una banda permietral de
10cm contínua de color blanc, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada.
- Pintat de linia contínua groga.
- Pintat sobre paviment d'una superfície de color
blau, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada.
- Pintat sobre paviment de 2 pictogrames de
minusvàlids, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada.

Inclou premarcatge.

Rend.: 1,000 289,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

FBA1R001 m Pintat sobre paviment d'una BANDA 10 CM
contínua/discontinua, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada.
Inclou premarcatge.

16,000      x 2,05232 = 32,83712

FBA31ZZ2 UT Pintat sobre paviment de pictograma de
MINUSVÀLID/ ZONA BLAVA..., amb pintura
reflectora i microesferes de vidre DE COLOR, amb

2,000      x 17,25472 = 34,50944
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màquina d'accionament manual.  Inclou premarcatge.

FBA3R002 m2 Pintat sobre paviment amb pintura reflectora i
microesferes de vidre de color blau per a plaça
d'aparcament de minusvàlids, amb màquina
d'accionament manual

22,230      x 8,27928 = 184,04839

FBA1G001 m Pintat sobre paviment d'una BANDA 10 CM
contínua/discontinua de COLOR , amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada. Inclou premarcatge.

10,000      x 2,20182 = 22,01820

Subtotal: 273,41315 273,41315

COST DIRECTE 273,41315
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 16,40479

COST EXECUCIÓ MATERIAL 289,81794

P-17 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 6,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 5,94000 = 5,94000

Subtotal: 5,94000 5,94000

COST DIRECTE 5,94000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,35640

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,29640

P-18 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria,
tipus escalador sense visera, homologat segons
UNE-EN 397

Rend.: 1,000 10,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B141300F u Casc de seguretat  de protecció per a la indústria,
tipus escalador sense visera, homologat segons
UNE-EN 397

1,000      x 9,88000 = 9,88000

Subtotal: 9,88000 9,88000

COST DIRECTE 9,88000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,59280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,47280

P-19 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 6,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

1,000      x 6,07000 = 6,07000
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Subtotal: 6,07000 6,07000

COST DIRECTE 6,07000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,36420

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,43420

P-20 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

Rend.: 1,000 5,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

1,000      x 4,89000 = 4,89000

Subtotal: 4,89000 4,89000

COST DIRECTE 4,89000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,29340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,18340

P-21 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

Rend.: 1,000 8,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

1,000      x 8,33000 = 8,33000

Subtotal: 8,33000 8,33000

COST DIRECTE 8,33000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,49980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,82980

P-22 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 0,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

1,000      x 0,22000 = 0,22000

Subtotal: 0,22000 0,22000
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COST DIRECTE 0,22000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,01320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,23320

P-23 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 15,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

1,000      x 14,61000 = 14,61000

Subtotal: 14,61000 14,61000

COST DIRECTE 14,61000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,87660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,48660

P-24 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

Rend.: 1,000 0,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

1,000      x 0,68000 = 0,68000

Subtotal: 0,68000 0,68000

COST DIRECTE 0,68000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,04080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,72080

P-25 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

1,000      x 1,45000 = 1,45000

Subtotal: 1,45000 1,45000

COST DIRECTE 1,45000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,08700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,53700

P-26 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 6,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 5,83000 = 5,83000
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Subtotal: 5,83000 5,83000

COST DIRECTE 5,83000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,34980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,17980

P-27 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

Rend.: 1,000 22,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

1,000      x 21,24000 = 21,24000

Subtotal: 21,24000 21,24000

COST DIRECTE 21,24000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,27440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,51440

P-28 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 27,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000      x 26,13000 = 26,13000

Subtotal: 26,13000 26,13000

COST DIRECTE 26,13000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,56780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,69780

P-29 H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb
tanques de cinta tèxtil arrapant

Rend.: 1,000 10,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb
tanques de cinta tèxtil arrapant

1,000      x 9,51000 = 9,51000
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Subtotal: 9,51000 9,51000

COST DIRECTE 9,51000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,57060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,08060

P-30 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354

Rend.: 1,000 33,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354

1,000      x 31,81000 = 31,81000

Subtotal: 31,81000 31,81000

COST DIRECTE 31,81000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,90860

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,71860

P-31 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció
individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

Rend.: 1,000 24,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 22,14000 = 2,21400

Subtotal: 2,21400 2,21400

Materials

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella, per a seguretat i salut

1,000      x 0,92000 = 0,92000

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció
individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795

1,000      x 19,60000 = 19,60000

Subtotal: 20,52000 20,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03321

COST DIRECTE 22,76721
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,36603

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,13324
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P-32 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar Rend.: 1,000 22,78 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 1,000      x 21,49000 = 21,49000

Subtotal: 21,49000 21,49000

COST DIRECTE 21,49000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,28940

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,77940

P-33 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

Rend.: 1,000 9,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

1,000      x 9,19000 = 9,19000

Subtotal: 9,19000 9,19000

COST DIRECTE 9,19000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,55140

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,74140

P-34 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de
tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara,
trama 320, amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl·liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 17,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de
tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara,
trama 320, amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl·liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 16,33000 = 16,33000

Subtotal: 16,33000 16,33000

COST DIRECTE 16,33000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,97980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,30980

P-35 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 18,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 17,42000 = 17,42000

Subtotal: 17,42000 17,42000
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COST DIRECTE 17,42000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,04520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,46520

P-36 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 4,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

1,000      x 4,50000 = 4,50000

Subtotal: 4,50000 4,50000

COST DIRECTE 4,50000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,27000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,77000

P-37 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 18,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 17,29000 = 17,29000

Subtotal: 17,29000 17,29000

COST DIRECTE 17,29000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,03740

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,32740

P-38 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per
a soldador, elaborat amb serratge, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 19,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla per
a soldador elaborat amb serratge, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 18,62000 = 18,62000

Subtotal: 18,62000 18,62000

COST DIRECTE 18,62000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,11720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,73720

P-39 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb
travesser de tauló de fusta fixada amb suports de
muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre o
enjovada en cèrcol perimetral de formigó, amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 6,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 18,49000 = 1,84900

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 22,14000 = 2,21400

Subtotal: 4,06300 4,06300

Materials

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

3,500      x 0,38000 = 1,33000

B1526EK6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15 usos

0,500      x 1,47000 = 0,73500

Subtotal: 2,06500 2,06500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04063

COST DIRECTE 6,16863
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,37012

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,53875

P-40 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de
cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16
mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a
subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 11,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 18,49000 = 1,84900

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 22,14000 = 2,21400

Subtotal: 4,06300 4,06300

Materials

B152KK00 u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar
cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de
diàmetre, d'aliatge lleuger estampat

0,070      x 88,03000 = 6,16210

B15Z1700 m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

1,050      x 0,97000 = 1,01850

Subtotal: 7,18060 7,18060

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04063

COST DIRECTE 11,28423
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,67705

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,96128

P-41 H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats
d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols
d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 7,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,150 /R x 22,14000 = 3,32100

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 18,49000 = 2,77350

Subtotal: 6,09450 6,09450

Materials

B1530005 u Barana de protecció prefabricada, d'alçària 1 m amb
cargols d'ataconat, per a 50 usos, per a seguretat i
salut

1,000      x 1,23000 = 1,23000
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Subtotal: 1,23000 1,23000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06095

COST DIRECTE 7,38545
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,44313

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,82857

P-42 H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1
m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5
m i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 7,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,120 /R x 18,49000 = 2,21880

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,120 /R x 22,14000 = 2,65680

Subtotal: 4,87560 4,87560

Materials

B1526EK6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15 usos

0,400      x 1,47000 = 0,58800

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos,
per a seguretat i salut

2,400      x 0,12000 = 0,28800

B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 0,220      x 4,99000 = 1,09780

Subtotal: 1,97380 1,97380

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04876

COST DIRECTE 6,89816
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,41389

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,31205

P-43 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre o al terreny.

Rend.: 1,000 2,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /R x 22,14000 = 1,10700

Subtotal: 1,10700 1,10700

Materials

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos

0,500      x 1,20000 = 0,60000

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada,
per a seguretat i salut

1,050      x 0,50000 = 0,52500

Subtotal: 1,12500 1,12500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01107

COST DIRECTE 2,24307
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,13458

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,37765
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P-44 H152Z801 ut Dispositiu anticaigudes amb enrotllador i retrocès
automàtic del cable que garantitza un bloqueig
automàtic en el cas de produir-se una caiguda de
l'operari ja que la longitud del cable queda ajustada
pel sistema de tensió i recuperació.L'ususari es mou
en el pla vertical del dipositiu anticaigudes. Inclou la
col·locació i desmuntatge d'estrucutra metàl·lica
auxiliar per a fixar el dispositiu.

Rend.: 1,000 460,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B152Z801 u Dispositiu anticaigudes amb enrotllador i retrocès
automàtic del cable d'acer que garantitza un bloqueig
automàtic en el cas de produir-se una caiguda de
l'operari ja que la longitud del cable queda ajustada
pel sistema de tensió i recuperació.L'ususari es mou
en el pla vertical del dipositiu anticaigudes. De 15m
de longitud. A amortitzar en 2 vegades.

1,000      x 318,79000 = 318,79000

B152Z802 pa Col·locació  i desmuntatge d'estructura metàl·lica
auxiliar per a fixar el dispositiu anticaigudes amb
enrotllador.

1,000      x 115,46000 = 115,46000

Subtotal: 115,46000 115,46000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 434,25000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 26,05500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 460,30500

P-45 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer
galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 32,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 22,14000 = 5,53500

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 18,49000 = 4,62250

Subtotal: 10,15750 10,15750

Materials

B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per
a seguretat i salut

0,015      x 58,56000 = 0,87840

B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a
tanca metàl·lica, per a seguretat i salut

0,340      x 12,78000 = 4,34520

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix,
nervada, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut

2,000      x 7,41000 = 14,82000

Subtotal: 20,04360 20,04360

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,25394

COST DIRECTE 30,45504
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,82730

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,28234
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P-46 H64Z1111 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat,
d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 104,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,400 /R x 22,14000 = 8,85600

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,400 /R x 18,49000 = 7,39600

Subtotal: 16,25200 16,25200

Materials

B64Z1112 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat,
d'amplària 1 m i 2 m d'alçària amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i
per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 82,22000 = 82,22000

Subtotal: 82,22000 82,22000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,40630

COST DIRECTE 98,87830
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,93270

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,81100

P-47 H64Z1511 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat,
d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 300,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,750 /R x 22,14000 = 16,60500

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,750 /R x 18,49000 = 13,86750

Subtotal: 30,47250 30,47250

Materials

B64Z1512 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat,
d'amplària 5 m i 2 m d'alçària amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i
per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 252,40000 = 252,40000

Subtotal: 252,40000 252,40000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,76181

COST DIRECTE 283,63431
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 17,01806

COST EXECUCIÓ MATERIAL 300,65237

P-48 H6AAZZ11 m Tancament vertical compost per:
- estructura vertical formada per puntals telescòpics
cada 2 metres aproximadament, amortitzable en 150
usos
- col·locació de malla electrosolada tipus ME 10x10 i
D3-3 de 6x2,2m a mode de parament vertical fixada
als puntals, amortitzable en 2 usos, amb el
desmuntatge inclòs. Inclou la protecció dels extrems
amb espuma.
- protecció vertical amb vela de lona de polietilè per a
proteccions superficials contra caigudes, amb malla
de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de

Rend.: 1,000 20,89 €
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diàmetre 12 mm, amortitzable en 2 usos, amb el
desmuntatge inclòs.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 22,14000 = 2,21400

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 18,49000 = 1,84900

A0121000 h Oficial 1a 0,070 /R x 17,35000 = 1,21450

A0140000 h Manobre 0,140 /R x 15,28000 = 2,13920

Subtotal: 7,41670 7,41670

Materials

B15Z1500 m Corda  de poliamida  de 12 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

1,0875      x 0,39000 = 0,42413

B0B341C3 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,525      x 0,99000 = 1,50975

B151K050 m2 Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus
perimetrals, per a seguretat i salut, amortitzable en
dos usos.

5,220      x 1,78000 = 9,29160

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,007      x 7,86000 = 0,05502

B0A31000 kg Clau acer 0,080      x 0,98000 = 0,07840

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,096      x 0,88000 = 0,08448

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,37000 = 0,74000

Subtotal: 12,18338 12,18338

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11125

COST DIRECTE 19,71133
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,18268

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,89401

P-49 HB2C2000 m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil
tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 48,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,800 /R x 18,49000 = 14,79200

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,400 /R x 22,14000 = 8,85600

Subtotal: 23,64800 23,64800

Maquinària

C1Z13500 h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 0,400 /R x 46,19000 = 18,47600

Subtotal: 18,47600 18,47600

Materials

BBM2CBA0 m Amortització de barrera de formigó simple,
prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos),
per a seguretat i salut

1,000      x 3,26000 = 3,26000
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Subtotal: 3,26000 3,26000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35472

COST DIRECTE 45,73872
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,74432

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,48304

P-50 HBB11N04 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de
costat, circualr de 60cms de diàmetre o quadrada de
60 cms de costat, per a 1 usos, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs. Inclou part
proporcional d'anulació de senyalització existent
contradictòria i desmuntatge a final d'obra.

Rend.: 1,000 24,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 15,28000 = 2,29200

Subtotal: 2,29200 2,29200

Materials

BBL112N2 u Placa triangular, de 70 cm, circular, de 60cms de
diàmetre, o quadrada, de 60cms de costat, amb
pintura reflectant, per a 1 us.

1,000      x 20,75000 = 20,75000

Subtotal: 20,75000 20,75000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02292

COST DIRECTE 23,06492
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,38390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,44882

P-51 HBB1NN01 u Cartell informatiu de fins a 1,20x1,20, col·locat. Rend.: 1,000 15,14 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-52 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista Rend.: 1,000 9,56 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 1,000      x 9,02000 = 9,02000

Subtotal: 9,02000 9,02000

COST DIRECTE 9,02000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,54120

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,56120

P-53 HBB21N06 u Cartell informatiu de les normes d'accés a l'obra de
70x100cms.

Rend.: 1,000 5,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 15,28000 = 0,76400

Subtotal: 0,76400 0,76400

Materials

BBL11N06 U Cartell informatiu de les normes d'accés a l'obra de
70x100cms, per a 2 usos

1,000      x 4,01000 = 4,01000
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Subtotal: 4,01000 4,01000

COST DIRECTE 4,77400
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,28644

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,06044

P-54 HBB21N07 u Pannell per a senyalització complementaria interior a
l'obra, amb pictograma normalitzat i text descriptiu, de
pvc de 21x30cms.

Rend.: 1,000 2,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 15,28000 = 0,76400

Subtotal: 0,76400 0,76400

Materials

BLL11N07 u Cartell informatius  per a senyalització
complementaria interior a l'obra de pannells de pvc
de 21x30cms.

1,000      x 1,56000 = 1,56000

Subtotal: 1,56000 1,56000

COST DIRECTE 2,32400
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,13944

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,46344

P-55 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçada Rend.: 1,000 4,87 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,015 /R x 15,28000 = 0,22920

Subtotal: 0,22920 0,22920

Materials

BBC12102 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm
d'alçària, per a 2 usos

1,000      x 4,36000 = 4,36000

Subtotal: 4,36000 4,36000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 0,22900 = 0,00229

Subtotal: 0,00229 0,00229

COST DIRECTE 4,59149
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,27549

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,86698

P-56 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb
energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 9,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 15,28000 = 1,52800

Subtotal: 1,52800 1,52800



Projecte bàsic i executiu de rehabilitació de l´antic edifici de la Teneria
per a edifici docent i Arxiu Comarcal de l´Anoia.
Expedient 1845/octubre 2016
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

Materials

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre,
amb energia de bateria de 12 V, per a 5 usos

1,000      x 7,75000 = 7,75000

Subtotal: 7,75000 7,75000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01528

COST DIRECTE 9,29328
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,55760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,85088

P-57 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 4,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,060 /R x 18,49000 = 1,10940

Subtotal: 1,10940 1,10940

Materials

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària.

0,400      x 7,24000 = 2,89600

Subtotal: 2,89600 2,89600

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01109

COST DIRECTE 4,01649
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,24099

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,25748

P-58 HBC1Z081 m Cinta d'abalisament, fixada a suport i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 0,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,040 /R x 18,49000 = 0,73960

Subtotal: 0,73960 0,73960

Materials

BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 1,000      x 0,08000 = 0,08000

Subtotal: 0,08000 0,08000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00740

COST DIRECTE 0,82700
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,04962

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,87662

P-59 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 48,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 22,14000 = 4,42800

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,200 /R x 19,66000 = 3,93200
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Subtotal: 8,36000 8,36000

Materials

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

1,000      x 36,75000 = 36,75000

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a
extintors, per a seguretat i salut

1,000      x 0,31000 = 0,31000

Subtotal: 37,06000 37,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12540

COST DIRECTE 45,54540
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,73272

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,27812

P-60 HQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
4.36x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes, 2 sanitaris, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial. Inclou el transport i el muntatge i
desmuntatge. Inclou la part proporcional de
conexions de les isntal·lacions i la neteja de
l'equipament.

Rend.: 1,000 100,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
4.36x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes, 2 sanitaris, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial. Inclou el transport i el muntatge i
desmuntatge.  Inclou la part proporcional de
conexions de les isntal·lacions i la  neteja de
l'equipament.

1,000      x 94,66000 = 94,66000

Subtotal: 94,66000 94,66000

COST DIRECTE 94,66000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,67960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,33960

P-61 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
6x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial. Inclou el
transport i el muntatge i desmuntatge. Inclou la part
proporcional de conexions de les isntal·lacions i la
neteja de l'equipament.

Rend.: 1,000 80,66 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Materials

BQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
6x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial.  Inclou el
transport i el muntatge i desmuntatge. Inclou la part
proporcional de conexions de les isntal·lacions i la
neteja de l'equipament.

1,000      x 76,09000 = 76,09000

Subtotal: 76,09000 76,09000

COST DIRECTE 76,09000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,56540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,65540

P-62 HQU1N001 mes LLoguer de mòdul prefabricat per a oficina, amb
cabina saintària de 6x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo i 1 sanitaris, mirall i complements de bany,
amb instal·lació elèctrica, punts de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, climatitzat. Inclou el
transport i el muntatge i desmuntatge. Inclou la part
proporcional de conexions de les isntal·lacions i la
neteja de l'equipament.

Rend.: 1,000 100,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
4.36x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes, 2 sanitaris, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial. Inclou el transport i el muntatge i
desmuntatge.  Inclou la part proporcional de
conexions de les isntal·lacions i la  neteja de
l'equipament.

1,000      x 94,66000 = 94,66000

Subtotal: 94,66000 94,66000

COST DIRECTE 94,66000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,67960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,33960

P-63 HQU1N20A mes Lloguer de d'escales per a accés a mòdul prefabricat
a 2,30 d'alçada. Inclou baranes perimetrals amb
passamà, entronpeu i barra intermitja.

Rend.: 1,000 74,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1N20A ut d'escales per a accés a mòdul prefabricat  a 2,30
d'alçada. Inclou baranes perimetrals amb passamà,
entronpeu i barra intermitja.

1,000      x 69,82000 = 69,82000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 69,82000 69,82000

COST DIRECTE 69,82000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,18920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,00920

P-64 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Rend.: 1,000 93,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,000      x 87,94000 = 87,94000

Subtotal: 87,94000 87,94000

COST DIRECTE 87,94000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,27640

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,21640

P-65 M21BU030 m2 Eliminació de marques vials de pintura termoplàstica
mitjançant fressat de 3 a 4mm. Inclou l'escombrat i la
gestió del residu generat.

Rend.: 1,000 8,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 16,25000 = 4,06250

Subtotal: 4,06250 4,06250

Maquinària

C1B0V100 h Màquina per fresat de pintures de marca vial
d'accionament manual

0,250 /R x 14,16000 = 3,54000

Subtotal: 3,54000 3,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06094

COST DIRECTE 7,66344
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,45981

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,12324
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ALTRES

B152Z802 pa Col·locació i desmuntatge d'estructura metàl·lica auxiliar per a fixar el dispositiu anticaigudes amb
enrotllador.

115,46000 €
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Obra 01 Pressupost 1845 ESS_PRESS_V

Capítol 01 IMPLANTACIÓ D'OBRA

Subcapítol 01 TREBALLS PREVIS

1 M21BU030 m2 Eliminació de marques vials de pintura termoplàstica mitjançant fressat
de 3 a 4mm. Inclou l'escombrat i la gestió del residu generat. (P - 65)

8,12 69,140 561,42

2 F9G2NN01 m2 FORMACIÓ DE PASSOS DE VIANANTS ADAPTATS AMB Paviment
de formigó de 20cms de HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, sobre làmina de polietilè,
escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic
afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris, curat, inclós part proporcional
d'encofrats laterals s i tall de paviment (juntes de retracció, juntes de
dil·lactació, juntes per evitar assentaments diferencials) segons
projecte i obra, havent de garantir una resistència al lliscament Rd>45
per una classificació del paviment tipus classe 3. Amb transport interior
mecànic. (P - 2)

19,83 36,300 719,83

3 FBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat
a terra formigonat, de reutilització, per a senyalització provisional.
Inclou el desmuntatge. (P - 14)

6,23 53,800 335,17

4 FBBZN001 m Desmuntatge i recol·locació de suport rectangular de tub d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm, amb senyal, col·locat a terra formigonat,
per a senyalització provisional. (P - 15)

6,23 7,600 47,35

TOTAL Subcapítol 01.01.01 1.663,77

Obra 01 Pressupost 1845 ESS_PRESS_V

Capítol 01 IMPLANTACIÓ D'OBRA

Subcapítol 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBA2G311 m Pintat sobre paviment de banda contínua de 50 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual. Inclou premarcatge. (P - 7)

4,49 114,670 514,87

2 FBA1G001 m Pintat sobre paviment d'una BANDA 10 CM contínua/discontinua de
COLOR , amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada. Inclou premarcatge. (P - 3)

2,33 65,400 152,38

3 FBA2GG11 m2 Pintat sobre paviment d'ILLES ZEBRAT COLOR GROC, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual. Inclou premarcatge i línia contínua perimetral. (P - 8)

7,13 11,260 80,28

4 FBA2GZ11 u CEDIU EL PAS, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual. Inclou premarcatge. (P - 10)

15,24 1,000 15,24

5 FBA2GGG1 m Pintat sobre paviment de línia de detenció discontínua de COLOR
GROC, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual. Inclou premarcatge i línia contínua perimetral.
(P - 9)

4,76 2,000 9,52

TOTAL Subcapítol 01.01.02 772,29

Obra 01 Pressupost 1845 ESS_PRESS_V

Capítol 01 IMPLANTACIÓ D'OBRA

Subcapítol 03 SENYALITZACIÓ  VERTICAL

1 HBB11N04 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, circualr de
60cms de diàmetre o quadrada de 60 cms de costat, per a 1 usos, per
a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs. Inclou part

24,45 25,000 611,25

EUR
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proporcional d'anulació de senyalització existent contradictòria i
desmuntatge a final d'obra. (P - 50)

2 HBB1NN01 u Cartell informatiu de fins a 1,20x1,20, col·locat. (P - 51) 15,14 3,000 45,42

3 FBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat
a terra formigonat, de reutilització, per a senyalització provisional.
Inclou el desmuntatge. (P - 14)

6,23 53,800 335,17

TOTAL Subcapítol 01.01.03 991,84

Obra 01 Pressupost 1845 ESS_PRESS_V

Capítol 01 IMPLANTACIÓ D'OBRA

Subcapítol 04 DELIMITACIÓ OBRA

1 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub
d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 45)

32,28 97,000 3.131,16

2 H64Z1111 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2
m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa
metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs (P - 46)

104,81 1,000 104,81

3 H64Z1511 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2
m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa
metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

300,65 2,000 601,30

4 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de
bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 56)

9,85 12,000 118,20

5 HB2C2000 m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 49)

48,48 31,500 1.527,12

TOTAL Subcapítol 01.01.04 5.482,59

Obra 01 Pressupost 1845 ESS_PRESS_V

Capítol 02 PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 HBC1Z081 m Cinta d'abalisament, fixada a suport i amb el desmuntatge inclòs (P -
58)

0,88 130,000 114,40

2 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 57)

4,26 27,500 117,15

3 H6AAZZ11 m Tancament vertical compost per:
- estructura vertical formada per puntals telescòpics cada 2 metres
aproximadament, amortitzable en 150 usos
- col·locació de malla electrosolada tipus ME 10x10 i D3-3 de
6x2,2m a mode de parament vertical fixada als puntals, amortitzable
en 2 usos, amb el desmuntatge inclòs. Inclou la protecció dels extrems
amb espuma.
- protecció vertical amb vela de lona de polietilè per a proteccions
superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals,
corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amortitzable en 2 usos, amb
el desmuntatge inclòs.

(P - 48)

20,89 130,740 2.731,16

4 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre o al terreny. (P - 43)

2,38 76,900 183,02

5 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de
tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa
per al sostre o enjovada en cèrcol perimetral de formigó, amb el

6,54 73,190 478,66

EUR
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desmuntatge inclòs (P - 39)

6 H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1
m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el
desmuntatge inclòs (P - 41)

7,83 13,920 108,99

7 H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en
cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
(P - 42)

7,31 279,030 2.039,71

8 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

11,96 117,550 1.405,90

9 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 31)

24,13 12,000 289,56

10 H152Z801 ut Dispositiu anticaigudes amb enrotllador i retrocès automàtic del cable
que garantitza un bloqueig automàtic en el cas de produir-se una
caiguda de l'operari ja que la longitud del cable queda ajustada pel
sistema de tensió i recuperació.L'ususari es mou en el pla vertical del
dipositiu anticaigudes. Inclou la col·locació i desmuntatge d'estrucutra
metàl·lica auxiliar per a fixar el dispositiu.
(P - 44)

460,31 1,000 460,31

11 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)

48,28 10,000 482,80

TOTAL Capítol 01.02 8.411,66

Obra 01 Pressupost 1845 ESS_PRESS_V

Capítol 03 PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 17)

6,30 24,000 151,20

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 19)

6,43 20,000 128,60

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 20)

5,18 6,000 31,08

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 22)

0,23 30,000 6,90

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 23)

15,49 4,000 61,96

6 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 24)

0,72 30,000 21,60

7 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 25)

1,54 4,000 6,16

8 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 33) 9,74 20,000 194,80

9 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 26)

6,18 20,000 123,60

10 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 27)

22,51 20,000 450,20

11 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques
interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 34)

17,31 2,000 34,62

EUR
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12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 32) 22,78 4,000 91,12

13 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 35)

18,47 20,000 369,40

14 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
36)

4,77 2,000 9,54

15 H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta
tèxtil arrapant (P - 29)

10,08 2,000 20,16

16 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 37)

18,33 2,000 36,66

17 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348 (P - 38)

19,74 2,000 39,48

18 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 21)

8,83 2,000 17,66

19 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes
al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 28)

27,70 2,000 55,40

20 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 30)

33,72 10,000 337,20

21 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador
sense visera, homologat segons UNE-EN 397 (P - 18)

10,47 8,000 83,76

TOTAL Capítol 01.03 2.271,10

Obra 01 Pressupost 1845 ESS_PRESS_V

Capítol 04 SENYALITZACIÓ

1 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 52) 9,56 4,000 38,24

2 HBB21N07 u Pannell per a senyalització complementaria interior a l'obra, amb
pictograma normalitzat i text descriptiu, de pvc de 21x30cms. (P - 54)

2,46 139,000 341,94

3 HBB21N06 u Cartell informatiu de les normes d'accés a l'obra de 70x100cms. (P -
53)

5,06 5,000 25,30

4 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçada (P - 55) 4,87 5,000 24,35

TOTAL Capítol 01.04 429,83

Obra 01 Pressupost 1845 ESS_PRESS_V

Capítol 05 EQUIPAMENT

1 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 6x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. Inclou el
transport i el muntatge i desmuntatge. Inclou la part proporcional de

80,66 36,000 2.903,76

EUR
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conexions de les isntal·lacions i la  neteja de l'equipament. (P - 61)

2 HQU1N001 mes LLoguer de mòdul prefabricat per a oficina, amb cabina saintària de
6x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo i 1
sanitaris, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica,
punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, climatitzat.
Inclou el transport i el muntatge i desmuntatge. Inclou la part
proporcional de conexions de les isntal·lacions i la neteja de
l'equipament. (P - 62)

100,34 18,000 1.806,12

3 HQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 4.36x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 2
sanitaris, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.
Inclou el transport i el muntatge i desmuntatge. Inclou la part
proporcional de conexions de les isntal·lacions i la neteja de
l'equipament. (P - 60)

100,34 18,000 1.806,12

4 HQU1N20A mes Lloguer de d'escales per a accés a mòdul prefabricat a 2,30 d'alçada.
Inclou baranes perimetrals amb passamà, entronpeu i barra intermitja.
(P - 63)

74,01 18,000 1.332,18

5 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 64)

93,22 1,000 93,22

TOTAL Capítol 01.05 7.941,40

Obra 01 Pressupost 1845 ESS_PRESS_V

Capítol 06 DESIMPLANTACIÓ

1 FBBZN001 m Desmuntatge i recol·locació de suport rectangular de tub d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm, amb senyal, col·locat a terra formigonat,
per a senyalització provisional. (P - 15)

6,23 7,600 47,35

2 M21BU030 m2 Eliminació de marques vials de pintura termoplàstica mitjançant fressat
de 3 a 4mm. Inclou l'escombrat i la gestió del residu generat. (P - 65)

8,12 76,975 625,04

3 FBA22311 m Pintat sobre paviment de banda contínua de 50 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual. Inclou premarcatge. (P - 5)

3,42 80,800 276,34

4 FBA1R001 m Pintat sobre paviment d'una BANDA 10 CM contínua/discontinua, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada. Inclou premarcatge. (P - 4)

2,18 50,600 110,31

5 FBA2Z311 m2 Pintat sobre paviment d'ILLES ZEBRAT, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual. Inclou
premarcatge i línia contínua perimetral. (P - 11)

5,23 8,310 43,46

6 FBA22Z11 u CEDIU EL PAS, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual. Inclou premarcatge. (P - 6)

13,63 1,000 13,63

7 FBR00001 U Pintat de plaça aparcament de 10x2,20m, minusvàlids formada pels
següents elements:
- Pintat sobre paviment d'una banda permietral de 10cm contínua de
color blanc, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada.
- Pintat de linia contínua groga.
- Pintat sobre paviment d'una superfície de color blau, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada.
- Pintat sobre paviment de 2 pictogrames de minusvàlids, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada.

Inclou premarcatge.
(P - 16)

289,82 1,000 289,82

8 FBB12251 u Placa amb pintura no reflectora, circular de 60 cm de diàmetre,
triangular de 70cm de costat, octogonal de 60cms de diàmetre,

32,01 9,000 288,09

EUR
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rectangular 60x60, 60x40, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament fixada a suport metàl·lic. Inclou la part proporcional
d'accessoris per a la seva col·locació. (P - 13)

9 FBA1G001 m Pintat sobre paviment d'una BANDA 10 CM contínua/discontinua de
COLOR , amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada. Inclou premarcatge. (P - 3)

2,33 52,000 121,16

10 FBA31ZZ2 UT Pintat sobre paviment de pictograma de MINUSVÀLID/ ZONA
BLAVA..., amb pintura reflectora i microesferes de vidre DE COLOR,
amb màquina d'accionament manual.  Inclou premarcatge. (P - 12)

18,29 7,000 128,03

11 F219N001 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió. Inclou transport i disposició de residus a gestor autoritzat per la
seva valorització. (P - 1)

5,21 36,300 189,12

TOTAL Capítol 01.06 2.132,35

EUR
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NIVELL 3: Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.01.01  TREBALLS PREVIS 1.663,77

Subcapítol 01.01.02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 772,29

Subcapítol 01.01.03  SENYALITZACIÓ  VERTICAL 991,84

Subcapítol 01.01.04  DELIMITACIÓ OBRA 5.482,59

Capítol 01.01  IMPLANTACIÓ D'OBRA 8.910,49

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8.910,49

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  IMPLANTACIÓ D'OBRA 8.910,49

Capítol 01.02  PROTECCIONS COL·LECTIVES 8.411,66

Capítol 01.03  PROTECCIONS INDIVIDUALS 2.271,10

Capítol 01.04  SENYALITZACIÓ 429,83

Capítol 01.05  EQUIPAMENT 7.941,40

Capítol 01.06  DESIMPLANTACIÓ 2.132,35

Obra 01 Pressupost 1845 ESS_PRESS_V 30.096,83

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
30.096,83

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 1845 ESS_PRESS_V 30.096,83

30.096,83

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ........................................................................... 30.096,83

13 % Despeses generals SOBRE 30.096,83....................................................................... 3.912,59

6 % Benefici industrial SOBRE 30.096,83............................................................................ 1.805,81

Subtotal 35.815,23

21 % IVA SOBRE 35.815,23................................................................................................. 7.521,20

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 43.336,43

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUARANTA-TRES MIL TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS )

L´autor del projecte,

Carles Crespo Veigas
Arquitecte municipal

L´autora de l´Estudi de Seguretat i Salut,

Marta Miquel i Pujantell
Arquitecta tècnica municipal

Igualada, octubre de 2016
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